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Universitat de Lleida

•santander

BE CAS IBEROAMÉR ICA

Universidades

Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida, de 10 de juliol de 2018, per
atorgar la "Beca Iberoamérica. Santander Investigación" de la UdL. Curs 2018-2019

La Universitat de Lleida està adherida al Programa de "Becas Iberoamérica. Santander
Investigación" i s'ha encarregat de la convocatòria i gestió d' una beca dins d'aquest programa, any
2018, d' acord amb les Bases Generals del Programa"Becas Iberoamérica. Santander Investigación.
Santander Universidades".
FETS:
1.- La UdL va publicar a l'e_tauler https ://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte= 14423l&idens= 14
la Convocatòria de "Becas Iberoamérica. Santander Investigación" de la Universitat de Lleida.
Curs 2018-2019" en data 22 de febrer de 2018 (Acord núm. 27/2018 del Consell de Govern de 2 1
de febrer de 2018). 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 investigador/a en formació.
2.- Per a participar en aquesta convocatòria, fins al dia 31 de maig de 2018, les persones candidates
havien de complir obligatòriament dues condicions, la inscripció a l' ap licació 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 V icerector de Recerca.
3 .- El termini per presentar sol·licituds es va obrir el dia 22 de febrer de 2018 i havia de restar obe1t
fins al 31 de maig de 2018 .
4.- Uns dies abans del 31 de maig de 2018 s'havien inscrit deu candidats a l'aplicació del programa
"Becas Iberoamérica. Santander Investigación'', però no constava la presentació de la corresponent
sol · licitud al registre de la UdL.
5.- Des de la secretaria del Vicerectorat de Recerca, en data 30 de maig de 2018, es va adreçar un
missatge de correu electrònic a cada una de les deu persones inscrites a l'aplicació del programa
"Becas Iberoamérica. Santander Investigación", per tal que tinguessin present que era necessària
també la presentació de la sol · licitud al registre de la UdL.
6.- En data l de juny de 2018 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, identificació 06016191N.
7.- En data 8 de juny de 2018 es va signar la Resolució per la qual s'aprovava la llista provisional
de persones admeses i excloses per paiticipar en la convocatòria.
8.- En data 18 de juny de 2018 es va signar la Resolució per la qual s' aprovava la llista definitiva
de persones admeses i excloses per pa1ticipar en la convocatòria.

9.- La Comissió d'Avaluació va comunicar a la Comissió de Recerca, reunida en sessió ordinària el
dia 27 de juny de 2018, com s'havia desenvolupat la inscripció de les deu persones interessades en
aquest procediment i que finalment només una constava a la llista definitiva de persones admeses
per paiiicipar en la convocatòria. També va comunicar que no seria necessari fer cap priorització
per tractar-se d'una única candidata.
10.- Posteriorment la Comissió d'avaluació va proposar per a l'atorgament de l'ajut a la senyora
Katia Y ocasta Núñez Castillo.

FONAMENTS DE DRET:
l

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.
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Segons la convocatòria, la Comissió de Recerca és l'òrgan competent per a resoldre el
procés de selecció una vegada vista la proposta de la Comissió d'Avaluació.

Tenint en compte tot l'anterior, com a president de la Comissió de Recerca

RESOLC:
Que es concedeixi la "Beca Iberoamérica- Santander Investigación" de la Universitat de Lleida.
Curs 2018-2019 a la senyora Katia Yocasta Núñez Castillo.
Que es notifiqui la concessió de l'ajut als gestors del Programa de "Becas lberoamérica. Santander
Investigación", dins el termini establert a les "Bases generales del Programa - Becas
Iberoamérica. Santander Investigación. Convocatoria 2018-2019 - España", per a la seva
valoració i gestió corresponent.
Que es tomi a informar a la Comissió de Recerca prevista pel dia 17 de juliol de 2018.

D'acord amb la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, contra aquest Acord, que exhaureixen la via administrativa, les persones
interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant la Comissió de Recerca
de la UdL en el te1mini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'aiiicle 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. Aquests terminis es
comptaran a paiiir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord al tauler d'anuncis de la seu
electrònica de la Universitat de Lleida https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
ersones interessades poden interposar qualsevol alh·e recurs que considerin
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Jaume Puy Llorens
President de la Comissió de Recerca
Lleida, l O de juliol de 2018

Universitat de Lleida
Vicerector de Recerca
(Per delegació publicada al OOGC 7000, de 26.11.2015)

