
 
 

 
 
RESOLUCIÓ DE LA 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 19 de desembre de 2014, la Vicerectora de Internacionalització, la Dra. 
Mar Gutiérrez-Colón, resol l’adjudicació de la 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, per ordre de puntuació: 
 
 

NIF / NIE Departament / Unitat d’adscripció 

52604495-E Departament d'Estudis de Comunicació 

39836134-L Filologies Romàniques 

39644572-R Filologia Catalana 

39683898-C Departament de Química Física i Inorgànica 

39696765-F Enginyeria Mecànica 

39709978-H Enginyeria Mecànica 

39666810-K Filologies Romàniques 

Y-1473910-S Departament de Geografia 

40932726-V Infermeria 

39690967-M Gestió d'Empreses 

X2432313-V Gestió d'Empreses 

40912936-F Infermeria 

31863206-H Gestió d'Empreses 
 
 
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 8 de gener 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: 

- Contracte de subvenció (Annex III): 2 còpies omplertes pel beneficiari, 
signades originalment per aquest. 

- Pla de docència (Annex IV): document omplert pel beneficiari, signat i 
segellat per la universitat de destí i pel mateix beneficiari. En cas que no es 
disposi de l’original, s’acceptarà una còpia d’aquest document, amb la 
condició que es presenti l’original, un cop el beneficiari hagi finalitzat la 
mobilitat. 
Per tal de realitzar el primer pagament de l’ajut. 
 

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. Aquest ajut prové de 
la partida 6530016 del pressupost 2013, gestionada per Centre Internacional, i el 
seu import 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, 19 de desembre de 2014 
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