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RESOLUCIÓ DRAC FORMACIÓ AVANÇADA 2016 

2a CONVOCATÒRIA 
 

En data 30 de setembre de 2016, la Vicerectora d’Internacionalització, resol la proposta 

d’adjudicació de la primera convocatòria d’ajuts DRAC Formació Avançada per a l’assistència a 

cursos, seminaris o estades de recerca en una altra universitat en les diferents universitats de 

la Xarxa Vives d’Universitats. 

 

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: 

 

DNI/NIE Universitat de destí 

Y-1808498-E UNIVERSITAT JAUMNE I  

39923514-E UNIVERSITAT JAUME I  

39927340-F 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 

52609464-T 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 

39925132-F 
UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT 
CENTRAL DE CATALUNYA 

47997772-S UNIVERSITAT JAUME I  

 

 

Segon: Atorgar provisionalment el següent ajut (Manca matrícula curs 2016/17, entregar al 

Centre Internacional en el termini de 10 dies) 

 

DNI/NIE Universitat de destí 

47688425-H UNIVERSITAT DE PERPINYÀ 

 

Tercer: Establir una llista de les sol·licituds excloses en la present convocatòria: 

 

DNI/NIE Universitat de destí 

48528870-C UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

Motiu d’exclusió: Sol·licitud no presentada en forma i temps segons indica la convocatòria. 
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Quart: Elevar aquesta resolució a la Comissió de Docència per a la seva ratificació. 

 

Cinquè: Comunicar aquesta resolució a la Xarxa Vives d’Universitats per tal que se’n faci 

difusió i publicar-la al web de la URV. 

 

Sisè: D’acord amb el punt 8 de la convocatòria, els beneficiaris de l’ajut han de presentar al 

Centre Internacional 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 documentació original següent: 

 

o Certificat d’acreditació de l’acció (original) degudament signat per la 

institució de destí on hi ha de constar la data d’inici i de fi de la visita (annex 
II) 

 

o Fitxa d’activitats (original) amb el vist i plau del/de la cap immediat (URV) 
(annex III) 

 
o Justificants dels pagaments d’allotjament, inscripció i locomoció de l’activitat 

(originals). 
 

o En el cas que es viatgi en cotxe, autobús o tren cal presentar el tiquet original del 
desplaçament. 
 

o Per tal de tramitar el pagament de l’ajut es seguiran en tot moment els criteris 

establerts en la normativa del servei de recursos econòmics de la URV. 
 

o Tots els justificants econòmics han de ser originals i han de ser al nom del 
beneficiari de l’ajut. 

  

 
 

 

 
Tarragona, 30 de setembre de 2016 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana 

Vicerectora d’Internacionalització 
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