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Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida (UdL), de 2 de juliol de
2020, per atorgar la Beca “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” de la Universitat
de Lleida, curs 2020-2021

La Universitat de Lleida està adherida al Programa “Becas Iberoamérica. Santander
Investigación” i s'ha encarregat de la convocatòria i gestió d'una beca dins d'aquest
programa, d'acord amb les Bases Generales del Programa "Becas Iberoamérica. Santander
Investigación ", convocatoria 2020-2021 - España.

FETS:
1 - La UdL va publicar a la pàgina web del Vicerectorat de Recerca
(http://www.udl.es/ca/recerca/convoca/) la convocatòria de “Becas Iberoamérica. Santander
Investigación. Curs 2020-2021” de la Universitat de Lleida, en data 20 de febrer de 2020. En
aquesta convocatòria s'oferia un ajut per a la mobilitat i intercanvi de joves professors/res i
investigadors/res i alumnes de doctorat entre universitats i centres d'investigació
iberoamericans, que podia ser adjudicat a un membre del PDI o a un/a estudiant de doctorat de
la UdL.
2 - Per a participar en aquesta convocatòria, fins al 3 de juny de 2020, les persones candidates
havien de complir obligatòriament dues condicions: la inscripció a l 'aplicació del programa
“Becas Iberoamérica. Santander Investigación” a la pàgina www.becas-santander.com i la
presentació de les sol·licituds, en imprès normalitzat en qualsevol registre de la Universitat de
Lleida i adreçades al Vicerector de Recerca.
3 - El termini per presentar sol·licituds finalitzava el 16 de març de 2020 i per la declaració de
l’Estat d’Alarma per l’alerta sanitària del COVID-19 es va perllongar fins a 3 de juny de 2020
4 - En data 4 de juny de 2020 es va comprovar que només una candidata s’havia inscrit a
l’aplicació del programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” i havia presentat també
la seva sol·licitud al registre de la UdL, número d’assentament 0-1-2020-002495-2.
5 - En data 26 de juny de 2020 es va signar la Resolució per la qual s'aprovava la llista
provisional de persones admeses i excloses per participar en la convocatòria.
6 - En data 2 de juliol de 2020 es va signar la Resolució per la qual s'aprovava la llista definitiva
de persones admeses i excloses per participar en la convocatòria.
7 - La Comissió d'Avaluació va comunicar a la Comissió de Recerca, com s'havia
desenvolupat la inscripció de les set persones interessades en aquest procediment i que
finalment només una constava a la llista definitiva de persones admeses per participar
en la convocatòria.
8 - Posteriorment, la Comissió d'Avaluació va proposar per a l’atorgament de l’ajut a la
senyora Carmen Medina Puerta.
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FONAMENTS DE DRET:
La Comissió d'Avaluació, en compliment del que establia el punt 5 de la convocatòria,
ha d'elevar la seva proposta a la Comissió de Recerca per a la seva aprovació.
Segons la convocatòria, la Comissió de Recerca és l'òrgan competent per aprovar la
proposta de la Comissió d 'Avaluació.
Tenint en compte tot l’anterior, com a president de la Comissió de Recerca,

RESOLC:
1 - Concedir la beca de “Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Curs 2020-2021” de
la Universitat de Lleida a la senyora Carmen Medina Puerta.
2 - Notificar la concessió de l'ajut als gestors del Programa de “Becas Iberoamérica.
Santander Investigación”, dins el termini establert a les Bases Generales del Programa
"Becas Iberoamérica. Santander Investigación ", convocatoria 2020-2021 - España per a la
seva valoració i gestió corresponent.

Contra aquesta resolució, que exhaureix 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 a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en la pàgina web del
Vicerectorat de Recerca (http://www.udl.es/ca/recerca/convoca/), 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 aquesta
resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el vicerector. 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

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El vicerector de Recerca
Joaquin Ros Salvador
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