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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 27 d’octubre de 2011)

Comissió de doCènCia

SESSIÓ DE 21 DE JULIOL DE 2011

S’aprova la proposta d’establiment de criteris addicionals de priorització per a la 
resolució dels ajuts DRAC a la mobilitat (estudiants, PDI i PAS) (annex).

La Vicerectora de Relacions Internacionals, sol·licita elevar a la Comissió de 
Docència, l’establiment de criteris addicionals de priorització d’Ajuts DRAC a la 
mobilitat a la regió Vives, atès que el volum de sol·licituds rebudes sobrepassa 
l’assignació pressupostària establerta a la mateixa. Exposa que:

- L’assignació pressupostària per a la primera convocatòria d’Ajuts Drac 
del 2011 és de 4.700€, la qual es distribueix entre  els diferents col-
lectius d’acord a la següent proporcionalitat:

o Estudiants: 3/6 parts, el que representa un total de 2.350 €

o PDI: 2/6 parts, el que representa un total de 1.566 €

o PAS: 1/6 parts, el que representa un total de 783 €

- Existeix una correlació racional entre el nombre de sol·licituds per part 
del col·lectius d’estudiants i del PAS, i l’assignació pressupostaria esta-
blerta, fet que permet resoldre la mateixa seguint els criteris establerts 
dins de la pròpia convocatòria, la qual es troba publicada al web:

o http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/drac.html 

o http://www.urv.cat/mobility/pas/drac_pas.html

- Pel que fa al col·lectiu del PDI, el volum de peticions rebudes suposa 
un import de 9.592.16€, quan l’assignació pressupostària es xifra en 
1.566€. Les bases establertes en l’actual convocatòria, la qual es tro-
ba publicada al web http://www.urv.cat/mobility/pdi/drac_pdi.html, no 
permeten establir una priorització que permeti ajustar les sol·licituds a 
la limitació pressupostària esmentada.

- Els criteris de priorització que estableix la Xarxa Vives són:  “els propis 
de cada universitat, atenent als següents principis:

o Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que 
doni preferència.

o Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats per-
tanyents a la Xarxa Vives.

o Afavorir l’equilibri territorial”.

- En base a aquests principis, a continuació es proposen uns criteris per 
afavorir un millor repartiment d’aquestes possibilitats entre tots els 
membres de la nostra comunitat

Per tot l’ exposat, sol·licita que:

La Comissió de Docència valori i aprovi, si ho considera convenient, l’aplicació 
dels criteris addicionals que es proposen a continuació, en l’ordre que s’expli-
citen, per tal de poder resoldre les diferents resolucions anuals d’acord amb 
l’assignació pressupostària establerta a la mateixa:
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1. No es consideraran les sol·licituds que reprodueixen la mateixa sol-
licitud de l’any anterior, en la mateixa resolució anual.  

2. S’abonaran únicament els imports corresponents al desplaçament. 
S’abonaran 50 € complementaris en els desplaçaments a destinacions 
diferents a Barcelona i Lleida.

3. S’ordenaran les sol·licitud per data de l’activitat assistida i les que no 
entrin en una resolució, passaran a la següent.

Els criteris abans esmentats seran d’aplicació únicament en  les situacions que 
les sol·licituds rebudes excedeixin el pressupost disponible. 

Tarragona, 15 de juliol de 2011.


