
       

 
CONVOCATÒRIA DE BECA 1/2018 PER PART DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 
Característiques 
1. La dedicació horària serà de 20 hores setmanals, durant el període de 5 de novembre a 21 

de desembre de 2018 i l’horari serà a convenir. 
2. La dotació econòmica total serà de 560€/mensuals (a aquesta dotació se li aplicarà la 

retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb 
càrrec a la Fundació Universitat de Lleida. 

 
Bases 
1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 

2018/2019 i tenir superats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials 
que s’imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat 
matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en 
tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca. 

2. La colꞏlaboració consistirà en donar suport a les tasques d’organització i comptabilitat dels 
congressos i jornades que gestiona la Fundació UdL. 

3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada 
anteriorment, estarà supeditat a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment 
realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria. 

4. L’imprès normalitzat de solꞏlicitud, que es podrà consultar en la web de la Fundació 
Universitat de Lleida (http://www.fundacio.udl.cat/la_fundacio_informa.php), s’haurà de 
presentar en el Registre General de la Fundació UdL,  (Edifici del Rectorat, Pl. de Víctor 
Siurana, 1, E-25003 Lleida, 973 70 20 10). El termini per presentar les solꞏlicituds s’acaba el 
29 d’octubre de 2018. 

5. La solꞏlicitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 
 Fotocòpia de la matrícula en la Universitat de Lleida del curs actual. 
 Fotocòpia del DNI. 
 Curriculum Vitae. 

La presentació de la solꞏlicitud implica l’acceptació de les condicions de la convocatòria 
en la seva totalitat.  

6. Els solꞏlicitants que no gaudeixin de l’assegurança escolar hauran de subscriure 
obligatòriament, en el cas que se’ls concedeixi la beca, l’assegurança d’accidents voluntària. 

7. Els criteris de selecció es basen en: 
 Coneixements d’eines ofimàtiques 
 Disponibilitat horària 
 Coneixements d’anglès 
No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament 
acreditats. 

8. L’examen de les solꞏlicituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació 
formada per membres de la Fundació UdL que es reunirà l’endemà de l’últim dia de 
presentació de solꞏlicituds.  

9. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir 
del dia 30 d’octubre per part de la Fundació Universitat de Lleida. 

10. La presentació de la solꞏlicitud implica l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 
Lleida, 18 d’octubre de 2018 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 
  



       

 
 
Fitxa descriptora de la beca 1/2018 de colꞏlaboració convocada per la Fundació UdL 
  
Unitat que proposa la beca a la qual s’adscriurà el becari o becària: 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Nombre de beques: 
1 

Descripció de la colꞏlaboració: 
Donar suport a les tasques d’organització i comptabilitat dels congressos i jornades que gestiona la 
Fundació UdL 
 
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració: 
Fundació Universitat de Lleida 
C/Jaume II, 67 bis, 3a pl. 
Campus Cappont (Edifici Annex) 
25001 Lleida 

Perfil de l’estudiant: 
Estudiant matriculat a la UdL  

Requisits i mèrits que es consideraran en la selecció: 
- Coneixement d’eines ofimàtiques 
- Disponibilitat horària 
- Coneixement d’anglès 

Dedicació horària: 
20 hores setmanals (Horari a convenir) 

Període de colꞏlaboració: 
Del 5 de novembre al 21 de desembre de 2018 

Dotació econòmica: 
560€/mensuals (als quals se’ls hi aplicarà la retenció d’IRPF i SS que correspongui) 

Persona responsable-tutora de qui dependrà el becari o becària: 
Marta Iglesias 

Pla de formació específic de la beca: 
Formació prèvia de les tasques a desenvolupar per part del tutor/a. 

Procediments d’avaluació de la colꞏlaboració: 
L’avaluació serà continuada efectuada pel tutor/a, tenint en compte les actituds, la responsabilitat i 
l’eficiència en el desenvolupament de la colꞏlaboració per part de l’estudiant/a.    

Altres mèrits específics de la beca que es tindran en compte: 
Haver participat en l’organització d’actes o esdeveniments culturals i/o socials.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
 
SOLꞏLICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE BECA 1/2018 PER 
PART DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 
 
 
DADES PERSONALS 
 

Nom i cognoms:       DNI/NIE:       

Adreça:       

Població:       Codi postal:       

Telèfon:       Telèfon mòbil:       Adreça electrònica:       

Curs matriculat:       
Ensenyament:       

Escola/Facultat:       
  
BECA SOLꞏLICITADA 
 

Beca de colꞏlaboració solꞏlicitada: 	

      
 

 

 
Solꞏlicito l’admissió a la convocatòria de beca referida en aquest document, al qual adjunto la 
documentació exigida. DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades 
en aquesta solꞏlicitud i que reuneixo els requisits exigits en la convocatòria. 
 
Lleida, .............. de/d’ ........................ de .............  
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 
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