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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D’AJUTS DE MOBILITAT PER AL PERSONAL DOCENT DE 

LA URV PER IMPARTIR DOCÈNCIA (PROGRAMA ERASMUS STA) CURS 2013-14 

 
 
1. Presentació 
 
La política sobre Educació Superior de la UE pretén fomentar les reformes dels sistemes educatius dels 
estats membres donant-los més coherència i facilitar que corresponguin a les necessitats de la 
societat del coneixement. És per això que el Programa de Formació Permanent PAP –Erasmus dóna 
suport com objectius específics a la creació de l’espai europeu d’educació superior (EEES), i com 
alguns objectius específics: 
 

 Fomentar l’intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics. 
 Promoure l’enriquiment de la varietat i contingut del contingut dels programes dels 

ensenyaments que les institucions d’educació superior ofereixen. 
 Beneficiar els estudiants de la URV dels coneixements i de l’experiència del personal acadèmic 

d’institucions d’educació superior d’altres països europeus. 
 
En aquest context s’emmarca la convocatòria del Programa de Formació Permanent PAP –Erasmus 
STA que correspon a les estratègies definides al Pla Estratègic de Docència per millorar l’acció docent i 
la consolidació de la URV en l’harmonització europea, així com per facilitar contactes que condueixin a 
la internacionalització dels ensenyaments de la URV. 

Aquesta convocatòria està subjecta a la normativa legal vigent i es regeix per la convocatòria del 
Programa Erasmus  impulsat per l’OAPEE. La informació general sobre el Programa Erasmus es troba 
al web de l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus OAPEE 
(http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/personal-para-docencia.html). 

  
2. Objecte de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria té com a objecte donar suport a la mobilitat internacional del professorat de la 
URV per tal de facilitar el seu desenvolupament professional i contribuir a les estratègies definides en 
el Pla Estratègic de Docència de la URV. 
 
Les característiques d’aquesta mobilitat han de ser les següents: 
 

1. L’activitat principal ha de consistir en la impartició de docència per part del professorat de la 
URV en una institució d’Educació Superior (IES) d’un país soci, tot i que es poden 
desenvolupar altres activitats complementàriament. 

 
2. La IES ha d’estar en possessió de la Carta Universitària Erasmus i ha de tenir signat un acord 

bilateral de mobilitat Erasmus STA amb la URV. Es poden consultar els acords bilaterals 
Erasmus STA vigents al Centre internacional (mou@urv.cat), al Registre General de la URV i 
als departaments dels centres. 

 
3. El personal ha d’acordar el programa de docència que realitzarà a la institució d’acollida 

(Teaching Plan) abans de l’inici de l’estada docent. 
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3. Característiques de l’ajut i durada de la mobilitat 
 
Les mobilitats es poden realitzar entre el 01/06/2013 i el 30/09/2014. La durada del programa docent 
ha de ser d’un mínim de 5 hores lectives (com a mínim un dia) i un màxim de 5 dies.  
 
L’import destinat al programa de mobilitat Erasmus STA prové de l’OAPEE d’acord amb la convocatòria 
2013. Pel curs 2013-2014, l’OAPEE ha concedit una adjudicació inicial de fins a 38 mobilitats per una 
totalitat de 190 dies, i ha atorgat a aquestes accions un pressupost total de 22.800€ a la Universitat 
Rovira i Virgili. Aquests fons poden ser revisats i modificats per part de l’OAPEE en l’adjudicació final 
de fons. 
 
L’objecte de l’ajut és ajudar a cobrir les despeses de viatge i de manutenció durant el programa de 
mobilitat docent al país de destí. El càlcul del les despeses d’allotjament, manutenció, assegurances, 
visat i transports locals del personal que participa d’aquesta convocatòria està basat en els imports 
reflectits a la taula que es mostra a continuació, la qual s’estableix en funció de la durada de l’acció, 
que ha de quedar recollida al certificat d’estada original signat i segellat per la institució d’acollida: 
 

Durada de la mobilitat 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies  

Import de l’ajut 120 € 240 € 360 € 480 € 600 € 

 
La durada màxima finançada serà de 5 dies lectius. Només comptabilitzen els dies que comprenen el 
programa docent degudament justificats mitjançant el certificat d’estada, i se’n exclouen els dies 
previs i posteriors per desplaçament. El certificat d’estada original ha d’estar signat i segellat per la 
institució d’acollida.  
 
Addicionalment, la URV complementarà aquest ajut amb els fons disponibles assignats a aquesta 
finalitat a la partida pressupostària 6530016 del Centre Internacional. L’import màxim que s’atorgarà a 
cada beneficiari/a serà de 225€, sempre condicionat a la disponibilitat pressupostària. Aquest import 
estarà sotmès a retenció d’IRPF. 
 
 

4. Destinataris de la convocatòria 
 

Aquesta convocatòria està destinada al personal docent que es trobi en nòmina de la URV tant en el 
moment de presentar la sol·licitud com en el moment de realitzar la mobilitat i ha de ser ciutadà/na 
d'un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d'un permís vàlid per residir a l’Estat 
espanyol durant el període de realització de la mobilitat. 
 
La persona beneficiària és la responsable de realitzar totes les gestions de preparació de l’acció inclosa 
la reserva dels bitllets de transport i allotjament i hauran de presentar les factures justificants de tots 
els serveis (allotjament, dietes i transport). Aquests serveis hauran d’ésser contractats al mateix 
proveïdor dels serveis o a través de les agències de viatges homologades per la URV (Agència de 
Viatges El Corte Inglés i Viatges Halcón). No s’admetran factures d’altres agències de viatges 
intermediàries.  
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5. Presentació de sol·licituds 
 
S’estableix un únic període de presentació de sol·licituds obert des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria fins el 15 d’octubre de 2013, inclòs. Durant aquest període es podran 
presentar les sol·licituds amb caràcter retroactiu per les mobilitats realitzades a partir del dia 1 de juny 
de 2013, fins la data de publicació d’aquesta convocatòria, sempre que s’ajustin a les bases de la 
mateixa. Només s’acceptarà una sol·licitud per persona.  
 
El professorat ha d’emplenar la sol·licitud adreçada al rector de la URV (Annex I), seguint el 
procediment que s’indica a continuació: 

Imprimir la sol·licitud, introduir les dades i signar el document tant per la persona sol·licitant com pel 
director/a del departament. Presentar la sol·licitud junt amb la documentació addicional en suport 
paper que acrediti la prioritat de la sol·licitud (si s’escau) al registre auxiliar del Centre Internacional 
de la Universitat Rovira i Virgili (avinguda Països Catalans, 17-19, codi postal 43007 de Tarragona), en 
horari d’11 a 13 hores, de dilluns a divendres. 

També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la URV. La 
localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la URV es poden consultar a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

Es permet la presentació de les sol·licituds per qualsevol de les formes previstes a l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment 
administratiu comú. 
 
En cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació s’ha de fer d’acord l’article 
31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre. 

Únicament es consideraran com a vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’hagin enviat dins 
del termini establert i que hagin respectat la integritat del procediment de presentació (és a dir, 
presentació en suport paper, amb la signatura original del cap immediat i de l’interessat). 

El Centre Internacional podrà demanar al sol·licitant qualsevol altra documentació que consideri 
convenient per valorar la sol·licitud durant el procediment obert. 

 

6. Instrucció i tramitació 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Centre Internacional efectuarà la corresponent 
validació administrativa i publicarà la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. 

S’establirà un termini de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal 
que els sol·licitants presentin esmenes enviant una comunicació al correu electrònic mobility@urv.cat. 
Un cop transcorregut el termini de presentació d’esmenes, el Centre Internacional publicarà la llista de 
sol·licituds admeses i excloses. 

El Centre Internacional elevarà el llistat de sol·licituds degudament prioritzat, atenent el procediment 
de selecció de l’article 7, al Vicerectorat de Personal Docent i Investigador d’aquesta convocatòria per 
tal en doni el seu vistiplau. Un cop rebut el vistiplau, la Vicerectora de Relacions Internacionals en 
dictarà la resolució. 
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7. Procediment de selecció 
 
Tindran prioritat en l’adjudicació de les places els següents sol·licitants: 
 

a) El professorat que participi per primera vegada en el programa de Mobilitat STA o STT 
b) El professorat que realitzi una estada igual o superior a 5 dies. 
c) El professorat que aporti junt amb la sol·licitud una carta d’invitació de la institució d’acollida 

per realitzar la mobilitat. S’accepten les cartes emeses en format electrònic o correu 
electrònic. 

d) El professorat que acrediti en el moment de presentar la sol·licitud el coneixement de la 
llengua de la institució de destí. Cas que no es pugui acreditar el coneixement de la llengua 
de la institució de destí, s’acceptarà l’acreditació del coneixement de la llengua anglesa. 

 
A l’hora de prioritzar les sol·licituds amb la mateixa puntuació, es valorarà, en primer lloc, l’equilibri 
entre els departaments i, en segon lloc, la data d’inici de la mobilitat. 
 
 
8. Resolució 
 
La concessió dels ajuts es decidirà atenent els criteris de selecció indicats en el punt 7 d’aquesta 
convocatòria. 
 
La Vicerectora de Relacions Internacionals dictarà la resolució d’aquesta convocatòria segons el 
calendari establert . 
 
El Centre Internacional publicarà la resolució al web: www.urv.cat/mobility/pdi/erasmus_sta.html 
 
El nombre de sol·licituds acceptades dependrà de l’adjudicació final de fons que l’OAPEE atorgui a la 
URV. 
 
En tot cas, els sol·licitants poden realitzar la mobilitat dins el programa STA sense finançament amb el 
mateix reconeixement que les mobilitats que participin en el programa amb finançament. 
 
Cas que un cop dictada la resolució quedin places vacants, es procedirà a realitzar una altra 
convocatòria de mobilitat STA pel curs 2013-2014 on s’oferiran les places vacants 
 
Contra aquesta resolució, es podrà presentar un recurs d’alçada davant del rector en el termini d’un 
mes des de l’endemà de la notificació, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri oportú. 
 
 
 
 
 
9. Pagament de l’ajut 
 
El pagament es realitzarà un cop realitzada la mobilitat i sempre que la persona beneficiària hagi 
presentat la documentació que s’especifica en l’article 10 d’aquesta convocatòria en un període de 
com a màxim 30 dies a partir de la data de finalització de l’estada. 
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10. Obligacions del professorat beneficiari dels ajuts 
 
Per tal de percebre l’ajut el professorat beneficiari es compromet a: 
 

1. Presentar la sol·licitud en el termini i forma establerts en l’apartat 5 de la present 
convocatòria. ( annex I) 

2. Tramitar abans de realitzar la mobilitat la targeta sanitària europea a l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social 

3. Presentar al Centre Internacional, abans de realitzar la mobilitat la següent documentació: 
a. Contracte de subvenció degudament signat per l’interessat/da (annex II) 
b. El programa docent (Teaching Plan) original, signat i segellat per la institució 

d’acollida i pel director del departament al qual està adscrit el docent (annex III). En 
cas que no es disposi de l’original, s’admetrà una còpia d’aquest document, amb la 
condició de presentar l’original un cop finalitzada la mobilitat.  

4. Presentar per correu intern al Centre Internacional, abans de 30 dies d’haver finalitzat la 
mobilitat, la següent documentació original: 

 
a. Informe final de la OAPEE degudament signat per l’interessat/da (annex IV) 
b. Informe final de la URV degudament signat per l’interessat/da (annex V) 
c. Certificat d’estada degudament signat i segellat per la institució d’acollida (annex VI) 

 
 
11. Incompatibilitats 
 
La percepció d’aquest ajut és incompatible amb altres ajuts o beques amb el mateix objecte 
finançades per altres programes comunitaris o per acords amb altres entitats. 
Expressament, és incompatible amb els ajuts atorgats per la URV dins el marc de la convocatòria 
d’ajuts per la promoció de la internacionalització de l’àmbit docent de la URV. 
 
Tarragona, 30 de setembre de 2013 
 

Informació 
Centre Internacional de la URV 

Av. Països Catalans, 17-19 
43007 - Tarragona 
mobility@urv.cat 

Telèfon: 977 25 65 69 
Fax: 977 20 18 64 

 
CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA 

Publicació de la convocatòria 30 de setembre de 2013 

Termini de presentació de sol·licituds De l’1 al 15 d’octubre de 2013 (inclòs) 
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Publicació de la llista provisional d’admesos i 
exclosos  21 d’octubre de 2013 

Termini d’esmenes  Del 22 al 31 d’octubre de 2013 

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds 
admeses 4 de novembre de 2013 

Publicació de la resolució 8 de novembre de 2013 

 


