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CONVOCATÒRIA DE BEQUES-SALARI DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

CURS 2019-2020  
 
Acord número 106/2019 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2019, pel qual 
s'aprova la Convocatòria de beques-salari de la Universitat de Lleida per al curs 
2019-2020. 
 

 

1. PREÀMBUL 

La Universitat de Lleida és una universitat pública, compromesa socialment i amb 
voluntat de servei a tota la societat. Així mateix, la UdL treballa per atreure el màxim 
de talent en tots els àmbits: docència, recerca, transferència i també entre els futurs 
estudiants, per tant, talent jove.   

A més, un dels objectius principals de la Universitat de Lleida, en el marc de la 
responsabilitat social, és que cap estudiant que reuneixi les condicions idònies per 
accedir a estudis universitaris deixi de fer-ho per qüestions econòmiques, de manera 
que la UdL vol posar els mitjans adients perquè els joves puguin accedir a una 
formació superior, independentment dels recursos econòmics del seu entorn familiar. 
Per aquest motiu, la Universitat de Lleida desenvolupa aquesta convocatòria, amb la 
col·laboració de l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (“La 
Caixa”), per tal que estudiants amb resultats excel·lents als seus estudis de 
secundària puguin complir amb les seves expectatives de futur, podent així, com a 
talent jove que són, realitzar estudis superiors, la qual cosa, sense aquest ajut, no els 
seria factible. 

2. OBJECTIU I DESCRIPCIÓ  

Així doncs, aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut 
econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de 
secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de 
Lleida. 

El número de beques per estudiants de nou accés convocades en aquesta 
convocatòria és de 15 per estudiants de Batxillerat i 2 per estudiants de Cicles 
Formatius de Grau Superior, amb un import de 68.000 euros. Cas que en quedin de 
vacants en algun dels dos grups, es podran afegir a l’altre grup en cas que hi hagi 
sol·licituds.  

L'import destinat a aquesta convocatòria per als 12 estudiants ja becats el curs 
2018-2019 és de 48.000 euros. L’import destinat als 9 estudiants ja becats el curs 
2017-2018 és de 36.000 euros. I l’import destinat als 6 estudiants ja becats el curs 
2016-2017 és de 24.000 euros.  

L’import total de les 44 beques incloses en aquesta convocatòria serà, doncs, de 
176.000 euros. 

La borsa de la beca comprèn el pagament de 400 euros mensuals durant 10 mesos, 
renovables durant els anys de durada dels estudis de grau, sempre que es 
compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria (aquesta 
percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals establertes legalment). 

Aquest ajut no inclou el preu de la matrícula, ja que d’acord amb els requisits que es 
sol·liciten per participar en aquesta convocatòria, els estudiants poden gaudir de la 
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gratuïtat de la matrícula per altres mitjans, com podem ser la beca general del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional o per Matrícula d’Honor de Batxillerat o 
per altres vies que la pròpia Universitat estableix per a estudiants de nou accés 
(Premis a Olimpíades, Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat). No obstant això, 
si per algun motiu justificat, l’estudiant no gaudeix de la gratuïtat de la matrícula, 
podrà sol·licitar-la a la convocatòria dels Ajuts a l’Estudi per Situacions 
Socioeconòmiques Greus, que convoca la Universitat de Lleida. 

A partir del curs 2020-2021, les beques podran ser renovades si els estudiants que 
els han obtingut en aquesta primera convocatòria compleixen els requisits acadèmics 
d’excel·lència que es determinin en la convocatòria per al curs 2020-2021 i 
mantinguin la situació econòmica que els permeti accedir a les beques generals del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional, i sempre que el pressupost de la 
Universitat de Lleida ho permeti i es mantingui el suport dels patrocinadors. 

3. REQUISITS DELS CANDIDATS 

Aquesta convocatòria per al curs 2019-2020 s’adreça a: 

A) Estudiants de secundària (nou accés) que reuneixin els requisits següents: 

 Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2018-2019 (Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Superior).  

 Matricular-se d’un grau impartit per centres propis de la UdL, en un mínim de 
60 crèdits. 

 Acreditar un tram de renda familiar inferior o igual al tram 3.  

 Tenir nota mitjana de l’expedient de Batxillerat o de Cicles d’entre 9 i 10. 
 
B) Estudiants ja becats amb una beca-salari els cursos acadèmics 2018-2019, 
2017-2018, 2016-2017 i matriculats en els centres propis de la UdL el curs acadèmic 
2019-2020. En aquest cas el requisit serà tenir la nota mitjana de l’expedient 
acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les següents: 

 7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics. 

 7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, Ciències 
Socials i jurídiques, i Ciències de la Salut. 

 7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats. 
Aquests estudiants no caldrà que presentin la sol·licitud ni l’expedient acadèmic, 
només caldrà que acreditin el tram de renda durant el termini de sol·licitud de la 
convocatòria. 

4. PRESENTACIÓ I TERMINI DE LA SOL·LICITUD  

Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari podran presentar la sol·licitud a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica de la UdL i 
fins al 18 d’octubre de 2019.  

Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant 
l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud a efectes de 
notificació .  

Les sol·licituds (Annex I) es podran presentar al Registre General de la Universitat de 
Lleida ( edifici del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1 25003 Lleida). També es podran 
presentar a tots els registres auxiliar, sense perjudici de qualsevol altre dels previstos 
en l’article 16 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques en el termini que marca la convocatòria.  
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També es podrà presentar a través de l’adreça 
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), amb el formulari EMSA (Editor 
de Models de Sol·licituds Administratives) que a aquest efecte estarà publicat a la 
web: http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/beques-salari/ .  

La sol·licitud i la documentació adjunta hauran d’anar adreçades a la Vicerectora 
d’Estudiants.  

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

a) Imprès de sol·licitud. 

b) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de 
cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària. 

c) Fotocòpia del DNI o NIE. 

d) Acreditació del tram de renda familiar que facilita l’AGAUR per al curs en què 
es matricula l’estudiant. Aquesta acreditació ha d’estar entre el tram 1 i el tram 
3.  

e) Justificació del lloc de residència familiar i del lloc de residència durant el curs 
acadèmic. 

f) Justificació d’haver participat o guanyat alguna de les activitats de promoció del 
talent jove de la UdL, en el seu cas d’haver estat guanyador/a 

g) Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada, inclosa en el formulari de 
sol·licitud. 

6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

La Comissió d’Afers Estudiantils de la UdL (CAE) serà la comissió de selecció 
encarregada de realitzar el procés i vetllar perquè es compleixin tots els criteris i 
requisits de la convocatòria. 

El procediment d’adjudicació d’aquestes beques estableix un ordre de prelació basat 
en la nota mitjana de l’expedient de batxillerat o de cicles, que ha d’estar entre el 9 i 
el 10. Les sol·licituds que no arribin a aquesta mitjana seran desestimades.  

En el cas que l’estudiant candidat hagi estat guanyador en alguna de les accions que 
la UdL organitza en la promoció del talent jove a secundària (consultar al Servei 
d’Informació i Orientació Universitària), la comissió adient afegirà 0,8 punts més a la 
nota mitjana de batxillerat a efectes de prelació. A l'estudiant participant que no hagi 
estat guanyador se li computaran 0,4 punts més per activitat on hagi participat.  

També es valorarà la mobilitat de l’estudiant entre el centre d’estudis i el domicili 
familiar (anada i tornada), sempre que hi hagi un mínim de 20 Km (amb 0,2 punts) o 
justifiqui una residència fora del domicili familiar (amb 0,3 punts).  

En la relació final es prioritzaran els trams de renda familiar més baixos, davant els 
més alts, en situacions d’igualtat de compliment de requisits.  

Seran exclosos de la convocatòria els estudiants que tinguin un treball remunerat. 

La CAE podrà sol·licitar entrevistes personals amb els estudiants candidats que 
consideri oportú. Així mateix, podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures 
als centres de secundària de procedència i altres organismes per poder verificar les 
dades aportades per l’estudiant. 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/beques-salari/
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L’adjudicació d’aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que s’han ocultat 
o falsejat dades en el procediment de sol·licitud o que hi ha incompatibilitats amb 
altres beques procedents d’altres organismes públics o privats per als mateixos 
estudis. 

Un cop presentades les sol·licituds, es farà públic el llistat provisional d’alumnes 
exclosos i admesos. Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits exigibles o 
no va acompanyada de la documentació requerida, el Vicerectorat ha d’atorgar un 
termini de deu dies hàbils perquè la persona sol·licitant pugui esmenar el defecte 
corresponent. Transcorregut aquest termini sense que l’interessat l’hagi esmenat, 
s’ha d’entendre que desisteix de la seva sol·licitud.  

A continuació el vicerectorat farà públic el llistat definitiu d’alumnes exclosos i 
admesos, prèvia aprovació per part de la CAE.  

Un cop avaluades les peticions admeses definitives, la CAE aprovarà la proposta 
provisional d’adjudicacions de les beques, la publicació de la resolució per part de la 
vicerectora comptarà amb deu dies hàbils per tal que les persones interessades 
puguin presentar al·legacions. 

Un cop transcorregut aquest termini, la CAE aprovarà el llistat definitiu de beques 
concedides, denegades i la llista d’espera, si escau, es publicarà en el tauler 
electrònic (e-tauler) de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: 
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php . 

En el moment de la publicació de la proposta de resolució de la CAE, no caldrà 
acreditar la matrícula als estudis de grau. 

Quedaran automàticament excloses de la resolució les candidatures que no hagin 
formalitzat la matrícula al primer curs d’estudis de grau en centres propis de la UdL 
per al curs 2019-2020. 

Quedaran automàticament excloses de la resolució les candidatures que no hagin 
aconseguit l’Acreditació del tram de renda familiar establert per l’AGAUR per al curs 
2019-2020.  

7. RESOLUCIÓ 

L’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment és el Vicerectorat 
d’Estudiants. La Comissió d’Afers Estudiantils (CAE) és l’òrgan que ha de valorar les 
propostes presentades. La vicerectora d’Estudiants, atenent a la proposta de la CAE, 
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 

8. INCOMPATIBILITATS i RENÚNCIES  

Aquestes beques són incompatibles amb: 

 La percepció de beques de formació complementaria de la UdL, siguin de la 
convocatòria general o de caràcter específic, així com els ajuts per habitatge i 
desplaçament de la Universitat de Lleida.  

 Qualsevol altra activitat remunerada.  

En cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació dels 
esmentats en el punt anterior, haurà de renunciar-hi i haurà de presentar, en 
qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en 

https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
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la seu electrònica, a través de l'adreça 
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), i sens perjudici de qualsevol 
altre dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015 38.4 de la Llei 30/1992, la 
documentació que ho demostri adreçada al Vicerectorat d’Estudiants, que 
n’informarà a l’Àrea de Gestió Econòmica, en un termini de 10 dies comptats a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució d’aquesta convocatòria.  

Els estudiants poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment, per motiu 
d’incompatibilitats o per qualsevol altre. Per a formalitzar la renúncia, caldrà 
presentar, en algun dels registres abans esmentats, una petició adreçada al 
Vicerectorat d’Estudiants. 

En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la vicerectora ha d’atorgar la 
beca, per l’import pendent d’executar, a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la 
llista d’espera proposada per la CAE.  

9. CONTROL I REVOCACIÓ DE LES BEQUES 

Durant el curs acadèmic es durà un control dels criteris de la convocatòria. Una 
vegada finalitzat el 1r semestre, la CAE valorarà el rendiment acadèmic de les 
persones becàries pels mitjans que consideri oportuns.  
En el cas que aquesta comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la 
renovació de la beca, en finalitzar el curs podrà revocar la concessió de la beca. 

Així, l'acord d'adjudicació de les ajudes pot ser revocat si s’esdevé alguna de les 
circumstàncies següents:  

a) Que durant el gaudiment de l'ajuda concedida les persones adjudicatàries no 
compleixin amb les bases de la convocatòria, no atenguin les instruccions 
rebudes o obstaculitzin les tasques de control i inspecció que corresponen a la 
Universitat.  

b) Que es comprovin situacions no declarades sobre percepció d'altres ajudes, o 
activitat remunerada, així com de falsedat o ocultació de dades.  

En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna 
de les causes de revocació de la beca salari de la UdL establertes en aquesta 
convocatòria, s’obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l’obligació 
de reintegrar l’import concedit.  

En aquests casos, la resolució de revocació ha de ser dictada per la vicerectora 
d’Estudiants amb tràmit preceptiu d'audiència a la persona interessada. 

En cas de revocació de la beca, la vicerectora ha d’atorgar la beca, per l’import 
pendent d’executar, a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d’espera 
proposada per la CAE. 

10. INCIDÈNCIES 

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

11. 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 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
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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 del Consell de Govern. 
En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment 
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 
d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Contra les resolucions de la vicerectora, que exhaureixen la via administrativa perquè 
s’entenen dictades per delegació del rector (Resolució de 18 de novembre de 2015, 
DOGC núm. 7006 –26.11.2015) 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 a comptar de 
l’endemà de la publicació de la resolució en el tauler electrònic de la seu electrònica, 
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 poden optar per interposar contra les 
resolucions un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant la vicerectora. En 
aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment 
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 
d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

12. PROTECCIÓ DE DADES  

Les dades facilitades per les persones sol·licitants s’incorporaran en un fitxer de la 
Universitat de Lleida amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i resolució 
dels ajuts convocats, així com els pagaments corresponents.  
En relació amb les dades facilitades a través de la sol·licitud que la persona 
interessada presentarà, i de conformitat amb el que preveu 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 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament 
de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades ), us facilitem la 
següent informació:  
 

- Responsable del tractament: 
La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades 
personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General. 

Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat 
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
dpd@udl.cat 
Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida. 
- Finalitat del tractament: 
Atorgament d’ajuts a l’estudiantat de la UdL. 
- Base Jurídica: 
Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les universitats 
atorguin ajuts d’estudi a l’ estudiantat. Les dades són imprescindibles per a tramitat les 
sol·licituds. 

mailto:sg@udl.cat
mailto:dpd@udl.cat
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- Destinataris: 
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió 
Europea. 
- Drets de les persones: 
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos 
al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat. 
- Termini de conservació de les dades :  
Conservació permanent de les memòries finals i eliminació total de la resta de 
documentació als sis anys. 
- Reclamació: 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica 
de l’Autoritat ( https//seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna 
de les bases. 

La continuïtat d’aquesta convocatòria estarà subjecta a les limitacions 
pressupostàries de la Universitat de Lleida. 

 

 

mailto:dpd@udl.cat
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ANNEX I 

SOL·LICITUD DE BECA-SALARI PER A ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS A 
GRAUS A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER AL CURS 2019-2020 

 
 

DADES DEL SOL·LICITANT 
 

Nom i cognoms:       DNI/NIE:       

Adreça familiar :  

Població:       Codi postal:       

Adreça durant el curs acadèmic :  

Població:       Codi postal:       

Telèfon mòbil:       Adreça electrònica a efectes de 
notificació:       
 
 

Estudi de grau en el qual es 
vol fer la matrícula: 
 

Escola/Facultat:       

 Nota mitjana de batxillerat : 
 

 Nota mitjana de CFGS: 
 

 Participació en alguna de les activitats de promoció dels estudis 
de la UdL (Olimpíades, Premis,…):       SÍ                NO 
 
En quina: 
 
Títol del treball de recerca cas d’haver participat al premis de 
treballs de recerca de la UdL: 
 
 

 Guanyador/a d’alguna d’aquestes activitats:      SÍ             NO 
 
De quina: 

 Guanyador/a del Premi a Treballs de Recerca UdL  
 SÍ             NO 
 
Títol del treball guanyador:  

 Mobilitat del domicili familiar a la UdL: 
> 20 Km 

            < 20 Km 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 Sol·licitud 

 Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de 
cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària 

 Fotocòpia del DNI o NIE 

 Tram de renda familiar que facilita l’AGAUR  

 
Justificació del lloc de residència familiar. Per les persones interessades que 
resideixen a Catalunya , cal signar autorització expressa adjunta per  autoritzar a la 
UdL a consultar directament aquesta informació a través de plataformes 
d’interoperabilitat.  Especificar quin document s’aporta, cas que no es vulgui autoritzar 
la consulta o es resideixi fora de Catalunya :  

 

 
Justificació del lloc de residència durant el curs acadèmic. Especificar quin document 
s’aporta:  

 

 
Justificació de participació o d’haver estat guanyador/a en alguna de les activitats de 
promoció del talent jove de la UdL. Especificar quin document s’aporta :  

 

 
Clàusula de consentiment per a obtenir documents mitjançant l’intercanvi electrònic de 
dades entre administracions públiques ( interoperabilitat a través de via oberta i/o red 
sara )  

 
Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats per les les 
persones interessades  

 
Qualsevol altra documentació justificativa : Especificar quina documentació s’aporta:  

 

 

 
 
Lleida , .................................. 
 
 
 
 
 
Signatura 
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VICERECTORAT D’ESTUDIANTS  
 
 
 
 
CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER A OBTENIR DOCUMENT MITJANÇANT 
L’INTERCANVI ELECTRÒNIC DE DADES ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ( 
INTEROPERABILITAT A TRAVÉS DE VIA OBERTA I/O RED SARA) 
 
Us informem que la Universitat de Lleida procedirà a requerir la documentació necessària 
per resoldre el present procediment a través de les plataformes d’intermediació de dades 
entre les administracions públiques ( EACAT i/o Red SARA) o altres sistemes habilitats a 
aquest efecte, que garanteixen la seguretat i la protecció de les dades trameses. Es 
requerirà a través d’aquest sistema el següent document , el qual serà utilitzat, exclusiva i 
únicament, en el marc del present procediment “Convocatòria de beques-salari de la 
Universitat de Lleida . Curs 2019-2020”:  
 

 Document d’empadronament  
 
                Autoritzo a la Universitat de Lleida, i no m’hi oposo, perquè consulti i obtingui 
aquest document a través de les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes 
electrònics habilitats a l’efecte. 
 
 
Lleida, a data de la signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS 
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE LA VERACITAT DELS DOCUMENTS 

PRESENTATS PER LES PERSONES INTERESSADES 

 

(Nom i Cognoms) ....................................................................................................................... 

amb DNI ..................................., adreça de correu electrònic ................................................... 

telèfon mòbil ................................................. i domicili .............................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

MANIFESTO: 

1.- Que els documents que he presentat en el marc del procediment : 

Convocatòria de Beques-Salari de la Universitat de Lleida. Curs 2019-2020 

són còpies fidedignes dels documents originals. 

 

2.- Que em responsabilitzo de la veracitat de les esmentades còpies. 

 

3.- Que he estat informat/da de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals per confrontar les 

còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de la qualitat de les còpies o la rellevància 

del document en el procediment així ho exigeixi. 

 

Lleida, ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
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