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Poden	 ser	 beneficiaris	 d’aquestes	 beques	 els	 estudiants	 que	 en	 el	 moment	 de	 la	
presentació	de	la	sol·licitud,	i	durant	el	perı́ode	de	durada	de	la	beca	estiguin	matriculats	
en	algun	dels	màsters	o	programes	de	doctorat	de	la	UdL.	
	
La	durada	de	les	beques	és	de	3	mesos,	amb	data	d’inici	de	1	de	novembre	de	2017.	
	
La	dedicació	horària	és	la	que	s’especifica	per	a	cada	una	de	les	beques.	
	
L’import	de	les	beques	per	a	les	persones	beneficiàries	es	computarà	a	raó	de	12,5	euros	
bruts/hora,	als	quals	s’aplicarà	la	normativa	laboral	i	fiscal	vigent	(no	inclou	el	cost	de	la	
SS,	que	va	a	càrrec	de	la	UdL).	
	
	
3. SOL·LICITUDS	I	DOCUMENTACIÓ	
Les	 sol·licituds	 s’han	 de	 formalitzar	 segons	 un	model	normalitzat	 i	 s’han	 d’adreçar	 al	
Deganat	de	la	Facultat	de	Medicina	de	la	Universitat	de	Lleida.	Les	sol·licituds	s’hauran	de	
presentar	qualsevol	registre	de	la	UdL.	http://www.udl.cat/serveis/registre.html	
	
Les	 sol·licituds	 s’han	 d’acompanyar	 d’un	 currı́culum	 de	 la	 persona	 candidata	 on	
s’especifiqui	 la	 formació	 i	 experiència,	 acompanyada	 de	 la	 documentació	 acreditativa	
corresponent	i	una	carta	de	motivació	explicant	el	perfil	docent	a	la	plaça	a	concursar.	

El	termini	de	presentació	de	les	sol·licituds,	finalitza	el	dia	17	d’octubre	de	2017	a	les	
14	hores.	
	
La	 presentació	 de	 la	 sol·licitud	 comporta	 la	 plena	 acceptació	 d’aquestes	 bases	 i	
l’autorització	 per	 part	 de	 l’estudiant	 d’obtenir	 i	 contrastar	 les	 dades	 necessàries	 amb	
l’objectiu	de	resoldre	satisfactòriament	la	convocatòria.	
	
4. CRITERIS	DE	VALORACIÓ	
	
Un	 cop	 finalitzat	 el	 termini	 de	 presentació	 de	 les	 sol·licituds	 es	 reunirà	 una	 comissió	
d’avaluació.	La	comissió	estarà	presidida	per	la	Degana	de	la	Facultat,	 i	en	formaran	part	
un	màxim	de	4	vocals.	
	
Els	 requisits	 i	 mèrits	 que	 es	 consideraran	 en	 la	 selecció	 seran	 l’expedient	 acadèmic	 i	
l’adequació	de	la	persona	candidata	al	perfil	de	les	tasques	a	realitzar.	
	
La	 comissió	 d’avaluació	 té	 la	 facultat	 de	 resoldre	 qualsevol	 incidència	 que	 es	 produeixi	
durant	el	transcurs	d’aquesta	convocatòria	fins	a	la	resolució	de	la	mateixa.	
	
La	 comissió	 d’avaluació	 pot	 proposar	 una	 llista	 de	 reserva,	 degudament	 prioritzada,	
integrada	per	les	sol·licituds	que	no	hagin	estat	atorgades.	
	
	
5. RESOLUCIÓ	
	
El	termini	màxim	de	resolució	de	la	present	convocatòria	és	de	5	dies	a	partir	de	l’endemà	
del	termini	de	presentació	de	les	sol·licituds.		

La	resolució	de	concessió	de	la	beca	es	notificarà	mitjançant	la	seva	publicació	a	la	pàgina	
web	de	la	Facultat	de	Medicina.		
	
Les	persones	beneficiàries	de	 la	beca	hauran	de	 formalitzar	 l’acceptació	de	 la	mateixa,	
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mitjançant	un	document	normalitzat,	que	hauran	de	presentar	a	la	Secretaria	del	Centre,	
abans	del	dia	26	d’octubre	de	2017.	Aquest	document		haurà	d’incorporar	la	informació	
referent	 al	 perı́ode	 de	 durada	 de	 la	 beca	 i	 a	 les	 hores	 de	 dedicació	 de	 la	 persona	
beneficiària,	en	funció	de	la	beca	concedida	(Codi	beca).		

Juntament	amb	el	document	d’acceptació,	les	persones	beneficiàries	hauran	de	presentar	
la	documentació	següent:	
	

- Fotocòpia	DNI/NIE	
- Fotocòpia	 del	 número	 d’afiliació	 a	 la	 Seguretat	 Social	 (si	 no	 es	 disposa	 d’aquest	

número	 s'haurà	 de	 sol·licitar	 a	 la	 Tresoreria	 de	 la	 Seguretat	 Social	 (carrer	
Salmerón,	14‐16	de	Lleida).		

- Fotocòpia	de	la	llibreta	d’estalvis	/	compte	corrent	–	primer	full	on	s’indiquen	les	
dades	bancàries	i	titulars	del	compte.	

- Model	145	omplert	i	signat	pel	beneficiari		

La	condició	de	persona	beneficiària	s’obté	en	el	moment	de	l’acceptació	de	la	beca.	S’entén	
que	 renuncien	 tàcitament	 a	 la	 beca	 les	 persones	 que	 no	 hagin	 presentat	 el	 document	
d’acceptació	i	la	documentació	sol·licitada	en	els	terminis	i	condicions	especificades	en	la	
present	convocatòria.	

	
6. RENÚNCIES	
	
En	 cas	 que	 es	 produeixi	 alguna	 renúncia	 total	 o	 parcial	 per	 part	 de	 les	 persones	
beneficiàries	 o	 no	 es	 lliuri	 el	 document	 d’acceptació	 i	 la	 resta	 de	 documentació	 en	 les	
condicions	esmentades,	 i	dins	dels	terminis	previstos	en	aquesta	convocatòria,	 la	degana	
pot	adjudicar	la	beca	a	les	persones	candidates	de	la	llista	de	reserva.	
	
7. PAGAMENT	
	
El	pagament	de	la	beca	es	farà	mensualment,	un	cop	vençut	el	mes.		
	
	
Lleida,	9	d’octubre	de	2017	
	
	
	
	
Rosa	M	Soler	Tatché	
Degana	de	la	Facultat	
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