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RESOLUCIÓ DRAC PDI PAS 2013 
1a CONVOCATÒRIA 

 
En data 20 de juny de 2013, la vicerectora de Relacions Internacionals, la Dra. Anna Ardévol Grau, 
resol la proposta d’adjudicació de la primera convocatòria dels ajuts DRAC PDI PAS 2013 per 
l’assistència a cursos o activitats organitzades per les universitats membres de la Xarxa Vives 
d’Universitats. 
 
Un cop s’han dut a terme els tràmits d’acord amb el que disposa la convocatòria del programa: 
 
RESOLC: 
 
Primer: Atorgar els següents ajuts: 
 

Col·lectiu PDI 

DNI/NIF 
Universitat 

de destí 
Mòdul 

ajut 
52460503-X UPC B 

X-4805110-L
Univ. 
València 

A+B 

53350999-S UdG A+B 

 
 

Col·lectiu PAS 

DNI/NIF 
Universitat 

de destí 
Mòdul 

ajut 
40518466-X UdG A+B 

 
Segon: Establir una llista de les sol·licituds excloses en la present convocatòria: 
 

Col·lectiu PDI 

DNI/NIF 
Universitat 

de destí 
Mòdul 

ajut 
52460503-X UPC B 

 
 

 Motiu exclusió: és la segona sol·licitud presentada en aquesta primera convocatòria. 
 
Tercer: Elevar aquesta resolució a la Comissió de Docència per a la seva ratificació. 
 
Quart: Comunicar aquesta resolució a la Xarxa Vives d’Universitats per tal que se’n faci difusió i 

publicar-la al web de mobilitat de la URV. 
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Cinquè: D’acord amb el punt 7 de la convocatòria, el personal beneficiari d’un ajut ha de presentar 
al Centre Internacional la documentació original següent: 

 
o Certificat d’estada degudament signat per la institució de destí on hi ha de constar 

la data d’inici i de fi de la visita (annex II) 
o Fitxa d’activitats amb el vistiplau del/de la cap immediat (annex III)   
o Autorització de viatge s’ha d’emplenar el Model D-9.1, disponible al següent enllaç 

de la Intranet:http://tramits.urv.cat:82/continguts/economia/fitxers/D-9.1-
Autoritzacio_de_Viatge_Generalitat.pdf 
Es pot presentar en paper o en format electrònic signada digitalment. 
Cas que la divisa del país de destí sigui diferent a l’euro, s’aplicarà el canvi de divisa 
equivalent del dia que s’ha realitzat la despesa justificada. 

o Justificants econòmics. No s’acceptaran factures d’agències de viatges no 
homologades per la URV, les agències homologades es poden consultar a l’oficina 
de contractació i compres de la URV o al següent enllaç: 
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/contractacio/compres/PF_viatge.html 

o  Per tal de tramitar el pagament de l’ajut es seguiran en tot moment els criteris 
establerts en la normativa del servei de recursos econòmics de la URV. 
 

Aquesta documentació s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 
de finalització de l’acció o bé a comptar des de la data de resolució de la sol·licitud, si aquesta és 
posterior a la data de finalització de l’acció. La no presentació de la documentació dins el termini 
establert comportarà la denegació del pagament de l’ajut. La presentació de la documentació 
esmentada en aquest apartat es considera imprescindible per beneficiar-se de l’ajut. 

 
Tarragona, 20 de juny de 2013 
 
 
Dra. Anna Ardévol Grau 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
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