RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del Vicerectorat d’Internacionalització de la Universitat de
Lleida, per la qual s'aproven les bases dels Ajuts per participar en el Programa Mobilitat UdL durant
el curs 2020/21.
Atès que en el Consell de Govern de la UdL de 23 d'octubre de 2019 va aprovar la Convocatòria per a
la selecció d’estudiants per participar en programes internacionals de mobilitat 2020/21, publicada al
Butlletí Oficial de la Universitat núm. 198, d'octubre de 2019.
Atès que l'esmentada Convocatòria preveu la concessió d'Ajuts per participar en el Programa de
Mobilitat UdL per als estudiants de centres propis que no hagin obtingut cap altre ajut per participar
en aquesta convocatòria.
La Vicerectora d’Internacionalització de la Universitat de Lleida, en l'àmbit de les competències que li
confereix la Resolució de 28 de maig del 2019 del Rector de la Universitat de Lleida, publicada al
DOGC núm. 7888 – 03.06.2019), i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel
Claustre en les sessions de 07-04-2003 i 10-07-2003 i publicats al DOGC 264 de 4-11-2003,
RESOLC
Aprovar les bases dels Ajuts per participar en el Programa Mobilitat UdL durant el curs 2020/21, que
es detallen en l'annex I.
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 seva notificació, davant el mateix òrgan que
ha dictat la Resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la data
de la seva notificació.
Lleida, 17 de juliol de 2020
La vicerectora d’Internacionalització
Montserrat Gea Sánchez
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ANNEX I

Ajuts per participar en el Programa Mobilitat UdL, curs 2020/21
Bases
Primera.- Finalitat
Aquesta convocatòria té per finalitat disminuir l’impacte econòmic de la participació de
l’estudiantat dels centres propis de la UdL en el Programa Mobilitat durant el curs 2020/21.
Segona.- Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar un ajut econòmic als estudiants participants en
el Programa Mobilitat UdL.
Tercera.- Pressupost
L’import d’aquesta convocatòria és amb càrrec a la partida pressupostària Orgànica 0902
Projecte 0856 i Projecte 0818 de l’exercici 2019 de Relacions Internacionals.
Quarta.- Beneficiaris
Són beneficiaris dels ajuts concedits per aquest programa tots els estudiants de centres
propis de la Universitat de Lleida que participen en estades acadèmiques dins del Programa
de Mobilitat UdL durant el curs 2020/21 que han quedat exclosos dels altres ajuts associats a
aquest programa de mobilitat.
D’acord amb l’esmentada convocatòria, aquests estudiants estan matriculats a la UdL i en
segueixen sent estudiants durant tota l’estada en la institució d’ensenyament superior
estrangera en la que els ha estat concedida plaça de mobilitat i superen assignatures del seu
pla d’estudis mitjançant la superació de crèdits cursats i aprovats a la institució d’acollida,
d’acord amb el programa d’estudis prèviament acordat entre ambdós universitats.
Cinquena.- Despeses subvencionables
Els ajuts es poden destinar a subvencionar despeses de viatge, allotjament i manutenció al
país de destí.
Sisena.- Ajut i forma de pagament
L’import de l’ajut concedit anirà en funció del número de mesos d’estada concedits. La
concessió posterior d’una ampliació del període d’estada no implicarà un increment de l’ajut
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rebut.
La quantitat de l’ajut mensual es determina dividint el pressupost disponible pel nombre
total de mesos d’estada concedits en la resolució del Programa de Mobilitat UdL.
El beneficiari o beneficiària rebrà el 80% de l’import de l’ajut una vegada justificada la
incorporació a la universitat de destinació i el 20% restant al finalitzar l’estada i haver
presentat el certificat d’assistència.
Aquests ajuts estaran subjectes, si s’escau, a les retencions previstes en la legislació fiscal
vigent.
Setena.- Sol·licituds
Es considera que l'estudiant seleccionat per participar en el Programa de Mobilitat de la UdL
sol·licita la concessió d’aquest ajut amb el document d’acceptació de la plaça atorgada.
Vuitena.- Selecció
Tenen dret a percebre aquest ajuts tots els estudiants de centres propis que han obtingut
una plaça de mobilitat en el Programa Mobilitat UdL.
En queden exclosos els estudiants de centres adscrits i aquells estudiants de centres propis
que ja rebin un altre ajut associat al Programa Mobilitat UdL (ajuts d’allotjament i
manutenció en algunes universitats mexicanes i “Becas Iberoamérica Santander Grado). En
aquest segon cas, si els estudiants fan una estada superior a la prevista per l’ajut
corresponent, sí tindran dret a rebre un ajut d’aquesta convocatòria pels mesos no coberts
pel primer ajut.
Novena.- Resolució
La present convocatòria la resoldrà, per delegació, la vicerectora d’Internacionalització de la
Universitat de Lleida, per Resolució de 28 de maig de 2019 del Rector de la Universitat de
Lleida (publicada al DOGC 7888 de 3 de juny de 2019), i se n’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 per participar al Programa de Mobilitat UdL i la resolució es publicarà a al
tauler electrònic de la UdL. Aquesta publicació és la que es tindrà en compte per als terminis
d’interposició de possibles recursos.
Desena.- Justificació
El beneficiari o beneficiària haurà de presentar la documentació justificativa en els terminis
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següents:
Certificat d’incorporació a la universitat de destinació:
Estudiants que marxen el primer semestre: 1 de novembre
Estudiants que marxen el segon semestre: 1 d’abril
Certificat d’assistència per justificar l’acabament d’estada: 1 de setembre.
Onzena.- Renúncia
La renúncia a l’ajut cal presentar-la per escrit a Relacions Internacionals o per correu
electrònic a ri@udl.cat.
La renúncia a la plaça de mobilitat del Programa de Mobilitat UdL implica la renuncia a
aquest ajut. Si aquesta renúncia es produeix abans d’incorporar-se a la universitat de
destinació, el beneficiari o beneficiària no rebrà cap import en concepte per aquest ajut. Si la
renúncia es produeix un cop incorporat a destinació i abans de finalitzar el temps previst
inicial, es procedirà a la devolució segons el que estableix la clàusula dotzena.
Dotzena.- Incompliment
En cas d’incompliment de les condicions d’aquesta convocatòria 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 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.- Publicitat
Aquesta convocatòria es publica al tauler electrònic de la UdL i a la web de Relacions
Internacionals.
Catorzena.- Incidències
La vicerectora d’Internacionalització 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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