
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA DE “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”  
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
CURS 2019-2020 

 
El Programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” és un projecte del Banco 
Santander que ofereix ajuts per a la mobilitat i intercanvi de joves professors i investigadors 
i alumnes de doctorat entre universitats i centres d’investigació iberoamericans. 

 
Per al curs 2019-2020 aquest programa destina 100 beques de 5.000 € cadascuna a repartir 
entre les 50 universitats espanyoles participants. 

 
En virtut del conveni signat amb el Banco Santander i el document d’adhesió al Programa 
“Becas Iberoamérica. Santander Investigación”, la Universitat de Lleida s’encarrega de la 
convocatòria i gestió d’1 beca dins d’aquest programa que podrà ser adjudicada a un 
membre del PDI o a un/a investigador/a en formació. 

 
Tota la informació de la convocatòria es pot consultar al document “ Bases Generales del 
Programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación Universidades. Convocatoria 2019-2020 
España”. (www.becas-santander.com). 
 
https://www.becas-santander.com/program/5bec0056f7bb35001f5b26eb 

 
 

Bases de la convocatòria a la UdL: 
 

1. Punts Generals 
 
 

1.1. Cada beca tindrà un import unitari de 5.000 € finançat pel Banco Santander. L’objectiu 
de la dotació econòmica és cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció dels 
beneficiaris, associades a la seva estada a la institució iberoamericana. La beca porta 
implícita una assegurança obligatòria que donarà cobertura a la persona beneficiària 
durant la duració d’aquesta. Aquesta quantitat es descomptarà de l’import total de la 
beca. 

1.2. D’acord amb la convocatòria, els països de destí serien:  Argentina, Brasil, Xile, 
Colòmbia, Espanya, Mèxic, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguai 

1.3. La durada mínima de l’estada és de 2 mesos per al PDI i de 4 mesos per als estudiants 
de doctorat i s’ha de dur a terme entre l’1 de setembre de 2018 fins el 30 de juny de 20209. 

1.4. El projecte a desenvolupar consistirà en un treball d’investigació o transferència de 
coneixement, no es consideraran vàlides les estades estrictament de docència. 

 
2. Requisits dels sol·licitants 

 
Tal com es descriu a les bases generals de la convocatòria, el programa es dirigeix al PDI i als 
estudiants de doctorat de la UdL. 

 
El PDI ha de ser menor de 35 anys preferiblement i ha d’estar vinculat funcionarial o 
contractualment a la UdL, aquest nomenament o contracte ha d’estar en vigor durant el període 
en el que es realitzi l’estada d’investigació a la que la beca es destina. S’ha d’acreditar aquesta 
condició en el període de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el període d’execució. 
del projecte. 

http://www.becas-santander.com/


Els estudiants de doctorat han d’acreditar que estan matriculats a la UdL durant el període de 
sol·licitud de la beca i durant el període de l’estada d’investigació a la que es destina aquesta beca. 
No podrà ser beneficiari/ària de la beca aquella persona que ja hagi gaudit de dos d’aquestes 
beques en les tres darreres convocatòries. 
El títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau s’ha d’haver obtingut a partir de l’1 de 
gener de 2006. 

 
 

3. Criteris de selecció 
 
Aspectes que es valoraran i puntuacions màximes per cada ítem: 

 
 

‐ Expedient acadèmic amb la nota mitjana en escala 1-10(1)........................(màxim 30punts) 
 

 
‐ Mèrits de recerca en el període 2013-2017..............................................(màxim 40 punts) 

a) Publicacions en format llibre o revistes científiques de prestigi enteses, en 
general, com revistes classificades al JCR o al Carhus+ (4 punts per article A, 
3  punts per article B, 2 per cada C i 1 per cada article D). Cada llibre es 
valorarà específicament ................................................................(màxim 20 punts) 

b) Participació en congressos (1 punt per congres nacional i 2 punts per presentació en 
congres internacional) .........................................................................(màxim 10 punts) 

c)  Estades en centres de recerca (1 punt per cada mes d’estada durant la formació  
predoctoral (posterior al màster) o postdoctoral ..................................(màxim 10 punts) 

 
 

‐ Memòria del projecte....................................................................................(màxim 20 punts) 
a)  Relació prèvia amb el grup receptor....................................................(màxim 5 punts) 
b)  Projecte(2)............................................................................................(màxim 15 punts) 

 
‐ Altres   mèrits...........................................................................................(màxim   10 punts) 

a)  Idiomes acreditats................................................................................(màxim 10 punts) 
 

Per poder ser seleccionat/ada la puntuació total no podrà ser inferior a 50 punts.  

En cas d’empat, es seleccionarà el candidat/da de menor edat. 

Per cada criteri, la puntuació de cada candidat serà la que li correspongui en el barem, 
llevat del cas que algun candidat superi la puntuació màxima. En aquest cas, es calcularà 
el factor corrector que faci que al candidat amb puntuació màxima li correspongui la 
puntuació màxima del criteri. S’aplicarà aquest factor a la puntuació de tots els candidats. 
_________________________________ 
(1) En el cas d’estudis cursats a l’estranger, la nota de l’expedient acadèmic ha d’estar calculada segons el procediment 
publicat en la pàgina web: 
www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615.html 
És responsabilitat de la persona sol·licitant calcular l’esmentada nota d’acord amb els criteris establerts en l’esmentat procediment. 
Les notes aportades pel sol·licitant han de correspondre fidedignament a les dades reflectides a la certificació acadèmica oficial 
del sol·licitant. En cas que es detectin inexactituds entre les notes aportades i les de la certificació acadèmica, la persona sol·licitant 
quedarà exclosa de la convocatòria. 
(2) La memòria de projecte inclourà en un màxim de 5 fulls els objectius principals de la estada, la planificació del treball 
i la relació de la estada amb la línia de recerca que el investigador desenvolupa a la UdL. 

 

4. Tramitació de la sol·licitud 
 
 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615.html


Per a participar en aquesta convocatòria s’haurà de complir obligatòriament les següents 
condicions: 

‐ Inscripció a l’aplicació del programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” a 
la pàgina www.becas-santander.com. 

‐ Presentació de les sol·licituds, en imprès normalitzat en qualsevol registre de la 
Universitat de Lleida i adreçades al Vicerector de Recerca, juntament amb la següent 
documentació: 
• Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial  del sol·licitant que haurà 

d’incloure totes les assignatures cursades, els seus crèdits i la seva qualificació. 
• CV del sol·licitant amb fotocòpia de la documentació probatòria dels mèrits que 

indiqui (1). 
• Memòria del projecte a realitzar en cas que li sigui concedit l'ajut. 
• Carta d’invitació de la institució d’acollida on consti, si fos el cas, la col·laboració 

prèvia entre el candidat i el grup receptor. 
 

(1) Els candidats que ja tinguin el seu CV en la base de dades institucional GREC, no haurien 
d’adjuntar el CV en la documentació atès que les seues dades per a l’avaluació dels candidats s’agafaran 
del GREC en el moment del tancament de la convocatòria. 

 
El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 30 de abril de 2019 inclòs. 

 
 
 

5. Resolució, adjudicació i acceptació 
 
 
Es constituirà una Comissió d’avaluació expressament per aquesta convocatòria que 
estarà constituïda per el Vicerector de Recerca, l’adjunta al Vicerectorat de Recerca, la 
responsable de la unitat de Gestió d’Ajuts i la directora de l'Àrea de Recerca i 
Transferència. Seguint els criteris de priorització establerts en aquesta convocatòria, la 
Comissió d’avaluació elaborarà una proposta, la qual s'elevarà a la Comissió de Recerca 
per a la seva aprovació. 

 
La resolució de l’adjudicació es publicarà a la web del Vicerectorat de Recerca 
(http://www.udl.cat/recerca/convoca.html) considerant els terminis següents: 

 
Inscripció i enviament de la documentació – Fins el 30 d’abril de 2019  
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses – 3 de maig de 2019  
Període de reclamacions – Del 4 al 8 de maig de 2019. 
Publicació de la llista definitiva de sol·licitud de admeses i excloses –13 de maig de 2019. 
Resolució per part de la UdL –abans 1 de juny de 2019. 

http://www.becas-santander.com/
http://www.udl.cat/recerca/convoca.html)


6. Obligacions del beneficiari 
 

6.1. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació  íntegra  de  les  Bases 
Generals del Banco Santander i las Bases de la UdL. 

 
6.2. Un cop assignada la beca, és imprescindible la seva acceptació a la pàgina www.becas- 

santander.com, per completar el procés i poder així, procedir a l'abonament de la mateixa. 
 

6.3. A l’inici de l’estada, el beneficiari ha de presentar a la Unitat de Gestió d’Ajuts de la UdL 
una còpia escanejada d'un certificat d’incorporació, signat per la universitat o centre 
de destí en el qual hi ha de constar la data d’incorporació. El termini de presentació del 
certificat d’arribada és de 15 dies a partir de la incorporació a la universitat de destí a 
l’adreça: gestioajuts@rectorat.udl.cat. 

 

6.4. Banco Santander ingressarà l’import de la beca a la UdL, qui transferirà directament la 
beca al beneficiari en un compte corrent obert pel beneficiari al Banco Santander. El 
compte s’ha d’obrir obligatòriament, en qualsevol de les oficines d’aquesta entitat a 
l’efecte de poder gaudir de la beca. 

 
6.5. L’ingrés de la beca s’efectuarà en dos pagaments: el 80% un cop el beneficiari s’hagi 

incorporat a la universitat de destí i el 20% restant quan el beneficiari torni de la seva 
mobilitat i lliuri un Certificat d’estada original, signat per la universitat o centre de 
destí i un Informe final d’estada. El beneficiari comptarà con un termini màxim d’un 
mes des de la data de finalització de l’estada pel lliurament d’aquets documents. 
L’endarreriment o la no presentació de la documentació justificativa de l’estada implica 
l’endarreriment del pagament de la beca o la seva reclamació completa 

 
6.6. La persona seleccionada destinarà obligatòriament una part de la beca a la contractació 

d’una assegurança comercialitzada pel propi banc, a traves de la companyia AXA 
Seguros, que inclou la cobertura d’invalidesa o mort per accident, assistència de 
repatriació per defunció per qualsevol causa,  reemborsament de despeses mèdiques per 
accident del beneficiari de la beca i responsabilitat civil privada. 

 
6.7. El beneficiari ha de comunicar al Vicerectorat de Recerca qualsevol modificació 

significativa de l’estada. 
 

6.8. La Comissió d’avaluació establirà una llista prioritzada dels candidats d’acord amb les 
criteris descrits en aquesta convocatòria. En el cas de renúncies, el vicerector de Recerca, 
seguint l’ordre de prelació de la llista d’espera, pot procedir a la concessió de l’ajut. 

 
6.9. L’acceptació de la beca comportarà l’autorització de l’adjudicatari/ària, d’acord amb la 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
per trametre al Banco Santander les dades personals necessàries a l’efecte de gaudir de la 
beca 

 
 

7. Incompatibilitats 
 
Aquesta beca és incompatible amb tots els ajuts destinats a la mateixa estada de mobilitat dels 
beneficiaris per part de la Universitat de Lleida. 
 

8. Incidències. 
 
Les incidències i possibles reclamacions seran resoltes per la Comissió d’Avaluació, que 
informarà a la Comissió de Recerca de la Universitat de Lleida. 

mailto:gestioajuts@rectorat.udl.cat
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