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RESOLUCIÓ DRAC ESTIU 2015 

1a CONVOCATÒRIA 

 

 

En data 19 de juny de 2015, la Vicerectora d’internacionalització, resol la proposta 

d’adjudicació de la primera convocatòria dels ajuts DRAC Estiu per l’assistència a cursos o 

activitats que figurin a la guia de cursos d’estiu organitzades per les universitats membres de la 

Xarxa Vives d’Universitat. 

 

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: 

 

NIF/NIE Universitat de destí Import sol·licitat 

39.718.829-Z 
Universitat de les Illes Balears 

(Eivissa) 
240,00 € 

48.018.456-E 
Universitat de les Illes Balears 

(Palma) 
240,00 € 

39.925.508-S 
Universitat Internacional de 

Menorca 
240,00 € 

15.424.563-G Universitat Miguel Hernández 160,00 € 

21.695.431-Z Universitat Miguel Hernández 160,00 € 

39.908.882-H 
Universitat Internacional de 

Menorca 
240,00 € (*) 

47.773.921-T 
Universitat de les Illes Balears 

(Palma) 
240,00 € (*) 

47.685.785-T Université de Perpignan 80,00 € 

47.823.542-X Universitat de Ramón Llull 80,00 € 

 

 

 (*) Manca còpia del compte corrent bancari a nom del sol·licitant, (presentar en el termini de 

10 dies). 

 

Segón: Elevar aquesta resolució a la Comissió de Docència per a la seva ratificació. 
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Tercer: 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. 

 

Quart: D’acord amb el punt 6 de la convocatòria, el personal beneficiari d’un ajut ha de 

presentar al Centre Internacional la documentació original següent: 

 

o Certificat d’acreditació de l’activitat original degudament signat per la 

institució de destí on hi ha de constar la data d’inici i de fi de l’activitat, el nom 

del beneficiari, i el nom de l’activitat realitzada (annex II) 

o Justificant del pagament despeses de la inscripció a l’activitat, desplaçament i 

allotjament, si s’escau; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. 

Aquests ajuts només seran aplicables a aquelles activitats que apareixen a la 

guia de cursos d’estiu que la XVU. 

 

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, 19 de juny de 2015 

 

 

 
 

 

 

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana 

Vicerectora d’Internacionalització 

 


