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RESOLUCIÓ DRAC PDI PAS 2016 
1a CONVOCATÒRIA 

 
 

En data 27 de maig de 2016, la Vicerectora d’Internacionalització, resol la proposta 

d’adjudicació de la primera convocatòria dels ajuts DRAC PDI per realitzar estades per impartir 

docència la llengua de treball de les quals sigui el català i DRAC PAS per realitzar estades en 

serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i, 

per l’assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball 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: Pel col·lectiu PDI l’import sol·licitat excedeix el pressupost disponible per aquesta 

resolució, per tant segons dicta la convocatòria, s’aplicaran el segon criteri aprovat per la 

Comissió de Docència de 21 de juliol de 2011, per tal de poder resoldre les diferents 

resolucions anuals d’acord amb l’assignació pressupostària establerta a la mateixa: 

S’abonaran únicament els imports corresponents al desplaçament i s’abonaran 50€ 

complementaris en els desplaçaments a destinacions diferents a Barcelona i Lleida. 

 

 

 

Col·lectiu PDI 

DNI/NIF Universitat de destí 

Estat  Import màxim 

justificable 

39726711-F UNIVERSITAT ILLES BALEARS Admès/a  320 € 

39845957-K UNIVERSITAT D'ALACANT Admès/a 140 € 
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Segon: Donat que pel col·lectiu PAS el nombre de sol·licituds rebudes excedeix el pressupost 

disponible per la primera resolució, s’acorda afavorir l’equilibri entre els departaments de la 

URV que reben aquest ajut, per tant s’ha estimat només una sol·licitud per departament, 

prioritzant la categoria laboral de cada sol·licitant. Les sol·licituds no estimades en aquesta 

resolució, passen automàticament a la següent resolució per tal de ser valorades novament. 

Per tant, pel col·lectiu PAS s’atorguen els següents ajuts: 

 

 

Col·lectiu PAS 

DNI/NIE Universitat de destí Estat  

39.738.747-Z UNIVERSITAT DE GIRONA Admès/a 

39.715.887-Q IEMEDEA (CSIC-UIB) Admès/a 

39.691.778-B IEMEDEA (CSIC-UIB) 
Sol·licitud automàticament 

transferida a la següent resolució 

39.870.191-J IEMEDEA (CSIC-UIB) 
Sol·licitud automàticament 

transferida a la següent resolució 

39.670.638-P IEMEDEA (CSIC-UIB) 
Sol·licitud automàticament 

transferida a la següent resolució 

39.679.736-K IEMEDEA (CSIC-UIB) Admès/a 

 

 

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. 

 

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 (original) 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 (original) on consti que la llengua de treball de l’estada 

docent ha estat el català, 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 
 

S’ha de presentar en paper i signada manualment . 
 
 

http://tramits.urv.cat:82/continguts/economia/fitxers/D-9.1-Autoritzacio_de_Viatge_Generalitat.pdf
http://tramits.urv.cat:82/continguts/economia/fitxers/D-9.1-Autoritzacio_de_Viatge_Generalitat.pdf


 

 3 

 
 

 

 

o Justificants econòmics:  

 

1. Justificant d’inscripció, s’escau  

 

2. Justificant d’allotjament, s’escau 

 

3. Justificant de locomoció: 

 

Els bitllets del transport es poden comprar directament a la companyia de 

transport (Vueling, Ryan Air, RENFE etc.). En el cas que els bitllets del transport 

es comprin a través d’una agència de viatges, només s’acceptaran factures 

d’agències de viatges 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 
 
Per tant, no s’accepten les factures/els tickets dels bitllets comprats a través dels 
buscadors on-line (p.e. E-Dreams, Rumbo, Kayak, etc.) 
 

 
o En el cas que es viatgi en cotxe, autobús o tren cal presentar el ticket original del 

desplaçament. 
 

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. 

 
o Tots els justificants econòmics han de ser originals i han de ser al nom del 

beneficiari de l’ajut. 

  

 

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, 27 de maig de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana 

Vicerectora d’Internacionalització 

 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/contractacio/compres/PF_viatge.html
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