
 
 
RESOLUCIÓ DE LA TERCERA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MOBILITAT AMB 
FINALITAT DE DOCÈNCIA DINS EL PROGRAMA ERASMUS+ PER AL 
PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - CURS 2014-15. 
ERASMUS STA 
 
En data 20 de maig de 2015, la Vicerectora de Internacionalització, la Dra. Mar 
Gutiérrez-Colón, resol l’adjudicació de la segona convocatòria d’ajuts de 
mobilitat per al personal docent en el marc del programa Erasmus+ STA, dirigida 
al professorat URV. 
 
Atès que s’han dut a terme els tràmits d’acord amb el que disposa la convocatòria 
dels ajuts 
 
RESOLC: 
 
Primer: Atorgar les següents mobilitats STA segons els criteris establerts a la 
convocatòria: 
 

DNI / NIE Departament d’adscripció Estat 
 
Motiu 

35120787-V Enginyeria Informàtica i Matemàtiques Admès/a  
47764488-C Departament d'Economia Admès/a  
39919311-M Departament d'Estudis de Comunicació Admès/a  
47633888-Z Departament d'Estudis de Comunicació Admès/a  
39713354-J Departament de Gestió d'Empreses Exclòs/a 1 
 
MOTIUS D’EXCLUSIÓ 
 
1. La sol·licitud no compleix amb els requeriments especificats en l’article 2 de la 
convocatòria: no existeix conveni Erasmus+ vigent amb la universitat sol·licitada. 
 
Segon: Els beneficiaris que hagin obtingut una mobilitat STT i una STA, hauran de 
renunciar expressament a una de les dues. 
 
Tercer: L’atorgament definitiu de l’ajut depèn de l’acceptació de la beca per part 
del beneficiari a través del document Annex II, en el període a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta resolució fins el dia 3 de juny de 2015. 
 
Quart: El pagament de l’ajut depèn de la presentació, per part dels sol·licitants, de 
la següent documentació: 

• abans de realitzar la mobilitat (almenys 15 dies abans de marxar): 
 

• 2 còpies originals del Contracte de Subvenció de Mobilitat per a 
Docència (Annex III)  emplenat i signat pel beneficiari 

 



 
• Acord de mobilitat (abans Programa docent)  (Annex IV), degudament 

signat i segellat per la universitat de destí i signat pel beneficiari 
 

• Presentar abans  de l’inici de  la mobilitat i d’acord amb la normativa 
de Professorat 2.6 de permisos, autoritzacions i llicències: còpia de 
l’autorització del permís d’absència de PDI de fins a 10 dies per a 
personal funcionari o laboral. El model el podreu trobar al següent 
enllaç:  
http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/rrhh/intranet/Permisos/index.html   

• desprès de la mobilitat (en el termini de 15 dies desprès de la realització de 
l’estada): 
 

• Certificat d’Estada (Annex V) original de la institució d’acollida, on 
s’especifiquin les dades reals d’inici i finalització del període de mobilitat 
degudament signat i segellat per la Institució d’acollida. 

• Acord de Mobilitat original, degudament signat per la Universitat 
d’acollida. 

• Informe Final OAPEE (Annex VI). Es tracta d’un formulari on-line facilitat 
per la Comissió Europea i que s’haurà d’emplenar a través de l’eina denominada 
Mobility Tool: en finalitzar l’estada, la persona participant rebrà automàticament 
un correu electrònic informant-li del procediment a seguir per a accedir a aquest 
informe final. 

• Informe final de la URV degudament signat per l’interessat (Annex VII) 
• Justificants originals de les despeses de viatge, allotjament i manutenció. 

Targetes d’embarcament i comprovants dels pagaments. Totes les factures han 
d’estar prèviament pagades per la persona interessada i sempre han d’anar a nom 
del professor/a que realitza l’estada. No s’acceptaran factures a nom de la 
Universitat Rovira i Vigili. 
 
Aquests models els facilita el Centre Internacional a través de la web URV: 
http://www.urv.cat/mobility/pdi/erasmus_sta2013.html 
 
Cinquè: Atorgar un ajut complementari propi de la URV a totes les mobilitats 
STA, en concepte de representació internacional de la URV. L’import d’aquest 
ajut correspon a la divisió de l’import total d’aquest ajut entre el nombre total de 
sol·licituds STA I STT que s’aprovin durant el curs 2014-15, els quals estaran 
sotmesos a retenció d’IRPF. La concessió d’aquest ajut està condicionada a 
l’aportació de l’Informe Final URV (Annex VI) juntament amb un Certificat 
d’Estada (Annex VII). 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, 20 de maig de 2015 
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