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Programa “Becas Santander Progreso”
Bases específiques de la UdL
Curs 2020-2021

La Universitat de Lleida i el Banc Santander, en el marc del conveni de
colꞏlaboració subscrit entre ambdues entitats, convoquen el programa de “Beques
Santander Progreso”.
Les “Beques Santander Progreso” (en endavant, el “Programa”) tenen l’objectiu
donar suport econòmic als estudiants universitaris amb millor expedient acadèmic
per poder sufragar les despeses derivades dels estudis universitaris de grau i
màster oficials.
A través d’aquestes bases s’estableixen les condicions específiques per a
l’adjudicació de les 8 beques que es convoquen per a estudiants de la Universitat
de Lleida.
1. Objecte dels ajuts i requisits de les persones solꞏlicitants
1.1. Aquestes bases regulen l’adjudicació de 8 ajuts d’aquesta convocatòria

entre els solꞏlicitants que disposin d’un millor expedient acadèmic i siguin
beneficiaris de beca de règim general del Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
A més, la convocatòria té per objecte contribuir a la implementació de
l'Agenda 2030 que conté els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). En particular atén a l’ODS 4 centrat en garantir un educació
inclusiva, equitativa i de qualitat i a l’ODS 10 relatiu a la reducció de les
desigualtats.
1.2. Poden solꞏlicitar 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 oficials en un centre propi de la UdL.
1.2.2. En el cas dels estudiants de Grau, tenir superats 60 crèdits en el grau

que cursa actualment.
1.2.3. En el cas dels estudiants de Màster, tenir matriculats o superats un

mínim de 60 crèdits.
1.2.4. Ser adjudicatari de beca de règim general del Ministeri d’Educació i

Formació Professional (Beca MEC) o d’una beca de la Comunitat
Autònoma amb la mateixa finalitat el curs acadèmic 2019/2020.
1.2.5. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas
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d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de
residència permanent.
2. Dotació i distribució dels ajuts
2.1. Cadascun dels 8 ajuts que es convoquen consisteix en una dotació

econòmica de 1.000 € per sufragar les despeses derivades dels estudis
universitaris de les persones estudiants adjudicatàries.
El pagament de l’ajut el farà efectiu la Universitat mitjançant transferència
a un compte bancari del Banc Santander indicat per la persona
adjudicatària de l’ajut.
2.2. Els 8 ajuts que es convoquen es distribueixen entre les branques de

coneixement segons el nombre d’estudiants matriculats a la UdL:


1 ajut per a estudiants dels graus de la branca d’Enginyeria i
Arquitectura (Escola Politècnica Superior)



1 ajut per a estudiants dels graus de la branca d’Educació, Psicologia
i Treball Social (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social)



1 ajut per a estudiants dels graus de la branca de Dret, Economia i
Turisme ( Facultat de Dret, Economia i Turisme)



2 ajuts per estudiants dels graus de la branca de Ciències de la Salut
(a raó d’1 ajut per a la Facultat de Medicina i 1 ajut per a la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia)



1 ajut per a estudiants dels graus de la branca d’Humanitats,
Filologies i Comunicació Audiovisual (Facultat de Lletres)



1 ajut per a estudiants dels graus de la branca Agroalimentària,
Forestal, Veterinària i Biotecnològica (Escola Tècnica Superior
d’Agricultura)



1 ajut per estudiants que aportin un certificat acreditatiu de
discapacitat, sense determinació de branca de coneixement.

En el cas que, finalitzat el termini de presentació de solꞏlicituds, no hi hagi
solꞏlicitants que compleixin els requisits per ser adjudicataris d’algun dels
ajuts assignats a una determinada branca, el Vicerectorat d’Estudiants i
Ocupabilitat l’assignarà a una altra branca segons criteris objectius de
nombre d’ensenyaments i/o estudiants corresponents a les branques.
3. La convocatòria i la solꞏlicitud dels ajuts
3.1. El Banc Santander convoca simultàniament les beques per a totes les

universitats participants mitjançant la seva plataforma de gestió de beques
https://www.becas- santander.com/ca
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3.2. El termini de presentació de solꞏlicituds romandrà obert fins al 15 de

novembre de 2020.
3.3. La persona candidata ha de presentar la solꞏlicitud a través de la

plataforma de beques del Banc Santander https://www.becassantander.com/ca accedint al programa “Becas Santander Progreso”:
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-estudiosprogreso-2020-2021
En els casos que correspongui, s’ha de presentar a la unitat d’Informació
i Orientació Universitària (IOU) de la UdL la certificació del percentatge de
discapacitat que s’acredita, expedit per l’organisme competent i l’annex I
(Clàusula de protecció de dades del Banc de Santander). També caldrà
presentar la documentació acreditativa d’aquells mèrits a valorar (apartat
4.1).
4. Valoració de les solꞏlicituds i adjudicació
4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de solꞏlicituds, des de la unitat

d’Informació i Orientació Universitària es valoraran les solꞏlicituds amb un
màxim de 13 punts segons la distribució següent:


Fins a 10 punts, la valoració de l’expedient acadèmic del curs
2019/2020 de l’estudiant mitjançant la mitjana de les qualificacions
obtingudes de la persona solꞏlicitant, segons el criteri establert al RD
1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu
de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries
de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.
En el cas d’estudiants de màster oficial, es valorarà l’expedient
acadèmic dels estudis de grau.



Fins a 2 punts, l’acreditació de discapacitat de la persona solꞏlicitant,
ponderat segons el percentatge de discapacitat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)



Amb un 75% o superior: 2 punts.
Entre el 65% i el 74%: 1,70 punts.
Entre el 57% i el 64%: 1,40 punts.
Entre el 51% i el 56%: 1,10 punts.
Entre el 45% i el 50%: 0,80 punts.
Entre el 39% i el 44%: 0,50 punts.
Entre el 33% i el 38%: 0,20 punt.

Fins a 1 punt, cas que algun membre de la unitat familiar es trobi en
alguna de situacions següents acreditades documentalment:
a) Situació d’atur o Expedient de Regulació d’Ocupació (ERTO) com
a conseqüència directa de la Covid-19.
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b) Ocupat, però amb jornada laboral reduïda com a conseqüència
directa de la Covid-19.
c) Personal autònom d’alta a la Seguretat Social que hagi rebut el
benefici extraordinari pel cessament d’activitat.
d) Treballador o treballadora de la llar que hagi rebut l’assignació
extraordinària per manca d’activitat.
4.2. A partir del 16 de novembre de 2020 es publica 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 les puntuacions
assignades a cada solꞏlicitant.
4.3. Els solꞏlicitants disposen d’un període de 5 dies hàbils per formular les

alꞏlegacions que considerin pertinents.
4.4. Un cop finalitzat el període i resoltes les alꞏlegacions, es publica la llista

definitiva d’admesos i exclosos i la llista provisional de les adjudicacions
de les beques.
4.5. Els solꞏlicitants disposen de 5 dies hàbils per formular alꞏlegacions. Un cop

finalitzat el termini es publica la llista definitiva d’adjudicació de les beques.
4.6. La persona estudiant adjudicatària ha d’acceptar l’ajut a través de la

plataforma de beques del Banc Santander del 15 al 21 de desembre de
2020.
5. Llistes d’espera i reassignació dels ajuts
5.1. Les persones solꞏlicitants 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 es reassignaran i

gestionaran els ajuts vacants.
5.3. Es poden adjudicar ajuts a persones que siguin a la llista d’espera d’altres

branques en cas d’ajuts que hagin quedat deserts per falta de solꞏlicitants.
5.4. 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.
5.5. La UdL es compromet a comunicar al Banc Santander els ajuts que

finalment no puguin ser adjudicats.
5.6. Els erros materials i de fet es poden esmenar en qualsevol moment.
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6. Compatibilitats i revocació
6.1. L’ajut és compatible amb altres ajuts de naturalesa diferent als del

Programa “Beques Santander Progreso” d’aquesta convocatòria.
6.2. L’ajut és incompatible amb les Beques-salari de la UdL, en el cas

d’estudiants de graus, i amb els ajuts a estudiants de màster que han
gaudit d’una beca BIR i que han obtingut l’ajut corresponent per a
matricular-se en un màster en la convocatòria 2019/2020.
6.3. L’ajut és incompatible amb el fet d’haver gaudit d’una beca Santander

Progreso en el curs acadèmic 2019/2020.
6.4. En el cas que posteriorment es detecti falsedat en les dades aportades a

l’hora d’emplenar la solꞏlicitud 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 solꞏlicitud.

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,
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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.
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