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 CONVOCATÒRIA I-NETWORKS DE LA URV 

ESTUDIANTS ANY 2016 

 

 
 

1. Objecte de la Convocatòria 

 

La Universitat Rovira i Virgili, per mitjà d’aquesta convocatòria, té l’objectiu de promoure la 

participació de tota la comunitat universitària a les activitats d’internacionalització que 

ofereixen les diferents xarxes educatives internacionals de les quals la URV és membre. 

 

Els estudiants sol·licitants han d’estar matriculats en algun ensenyament oficial de la URV 

tant en el moment de presentar la sol·licitud com en el moment de realitzar l’estada, i no 

haver realitzat una estada sota el mateix programa I-Networks en el mateix cicle d’estudis. 

  

Les activitats a les quals es donarà prioritat en el moment de la selecció són les següents: 

- INU: Hiroshima, conferències organitzades per socis  

- SGroup: Berkeley, ICON, workshops organitzats per socis 

- Leo-Net 

- Xarxes AUIP, EAIE, EAN, EPUF, EUA, EUCEN, IIENetwork, IMHE-OECD, RECLA, 

RIDUP, UCOSMIC: conferències, reunions, participació en projectes. 

 

També es tindran en compte altres activitats que ajudin a consolidar la relació i participació 

de la URV dins de les xarxes de les quals és membre. 

 

Així mateix, es valorarà que la participació de l’estudiantat a l’activitat per la qual se 

sol·licita l’ajut reforci la projecció de la URV al món. 

 

 

2. Requisits 

 

Els estudiants que vulguin sol·licitar aquesta mobilitat han de complir els següents requisits 

generals, que s’han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud: 

a) Haver-se matriculat en algun ensenyament oficial de la URV, tant en el moment de 

sol·licitar la plaça de mobilitat com en el moment de gaudir-ne. En el cas dels 

estudiants de grau, estar matriculat a segon curs o en un curs superior en el moment 

de dur a terme l'estada. 

b) Queden exclosos de participar en els programes de mobilitat impulsats per la URV: 

Els estudiants provinents d'altres d'universitats o centres d'educació superior, 

estrangers o de l'Estat espanyol que estiguin matriculats a la URV en el marc d'un 
programa o conveni de mobilitat. 

 

3. Característiques de l’ajut 

 

Les accions de mobilitat internacional han de realitzar-se dins el període següent: de l’1 de 

gener de 2016 fins el 9 de desembre de 2016. 
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L’objecte d’aquest ajut és el de col·laborar amb la cobertura de les despeses de viatge, 

allotjament i inscripció a l’activitat durant l’estada de la persona beneficiària. El finançament 

d’aquest ajut anirà a càrrec de la partida pressupostària gestionada pel Centre Internacional. 

 

El pressupost total disponible es distribuirà en dues resolucions anuals: 

 

- Primera resolució: 70% del pressupost disponible 

- Segona resolució: 30% del pressupost disponible 

 

En cas que el pressupost establert per a cada resolució no s’exhaureixi, el romanent 

s’acumularà a la resolució següent. Pel que fa a les sol·licituds que no s’hagin pogut cobrir 

per limitació pressupostària en la primera resolució, s’incorporaran a la segona resolució, i 

els criteris de valoració establerts a l’apartat 6 s’aplicaran a la totalitat de les sol·licituds de 

la segona fase.  

 

 

4. Import de l’ajut 

 

El nombre d’ajuts atorgats vindrà determinat per la disponibilitat pressupostària assignada a 

cadascuna de les dues resolucions anuals. 

 

Aquest ajut està destinat a col·laborar en la cobertura de les despeses de viatge, allotjament 

i inscripció a l’activitat durant l’estada de la persona beneficiària. El finançament màxim per 

cada sol·licitud és de 1.000€. 

 

Aquest import màxim està vinculat a la despesa real justificada. En cap cas l’ajut pot excedir 

els imports màxims establerts, malgrat que la despesa real hagi estat superior. 

 

Si algun dels conceptes que cobreix aquest ajut s’ofereix de manera gratuïta per 

l’organització de l’activitat, no quedarà cobert per l’ajut d’aquesta convocatòria. 

 

 

5. Presentació de sol·licituds 

 

Els candidats han d’emplenar la sol·licitud I-networks Estudiants, seguint el procediment 

esmentat en la següent pàgina web: 

https://urv.moveon4.com/locallogin/561f770d3d5d665f09000000/cat 
 

Únicament s’admetran aquelles sol·licituds que s’hagin rebut dins del termini establert i que 

hagin respectat la integritat del procediment de presentació. 

 

A fi i efecte que l’Òrgan de selecció pugui valorar convenientment les propostes, cal que, 

juntament amb la sol·licitud els candidats adjuntin la següent documentació:   

 Carta de motivació especificant els detalls de l’activitat; el nivell de participació en la 

mateixa; els objectius de la mobilitat; els resultats esperats i l’impacte i valor afegit 

per al CV de l’estudiant. 

 Programa o proposta de la mobilitat, estada o seminari 

 

El Centre Internacional podrà demanar al sol·licitant qualsevol altra documentació que 

consideri convenient per valorar la sol·licitud durant el procediment obert. 

https://urv.moveon4.com/locallogin/561f770d3d5d665f09000000/cat
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L’Òrgan de selecció de la convocatòria I-Networks estarà constituït per la Cap del Centre 

Internacional, dos membres de l’Equip de Mobilitat del Centre Internacional i un membre 

d’Estratègia del Centre Internacional.  

 

Aquest Òrgan de selecció serà el responsable de valorar les sol·licituds i d’establir la 

proposta d’adjudicació de les ajudes corresponents als diferents ensenyaments, centres, 

facultats i departaments. Junt amb la proposta d’adjudicació, s’indicarà igualment la relació 

de candidats que resten en llista d’espera. 

 

 

6. Termini de presentació i resolució de sol·licituds 

 

La presentació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria es pot realitzar en dues fases: 

 

1. Des del moment de la publicació de la present convocatòria fins l’1 d’abril de 2016.  

2. Des del dia 5 d’abril fins el 30 de setembre de 2016. 

 

Les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria es resoldran d’acord amb el calendari 

següent: 

 

1. Les sol·licituds presentades fins l’1 d’abril de 2016 es resoldran el 26 d’abril de 2016. 

2. Les sol·licituds presentades des del 4 d’abril fins el 30 de setembre de 2016 es 

resoldran el 26 d’octubre de 2016. 

 

Només s’acceptaran sol·licituds d’una estada de mobilitat prèviament realitzada en el cas de 

les mobilitats realitzades del dia 1 de gener de 2016 al 25 de febrer de 2016.  

 

 

7. Valoració de les sol·licituds 

 

El Centre Internacional aplicarà els criteris de priorització, aprovats per la Comissió 

d’Internacionalització, que es relacionen a continuació: 

 

 L’activitat està inclosa dins de la llista de xarxes de l’apartat 1 d’aquesta 

convocatòria. 

 Els objectius, resultats i impacte de l’activitat tenen un valor afegit per al currículum 

de l’estudiant i per a la URV en general. 

 

La valoració resultant del Centre Internacional s’elevarà a l’Òrgan de selecció per tal que 

ratifiqui les valoracions presentades. 

 

 

8. Resolució de la convocatòria 

 

Un cop validades les avaluacions per part de l’Òrgan de selecció, aquest elevarà la proposta 

a la Vicerectora d’Internacionalització per a la seva resolució. 

 

El Centre Internacional publicarà la resolució definitiva al web de mobilitat de la URV. 
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9. Acceptació de l’ajut per a la mobilitat 

 

Els sol·licitants als quals s’ha atorgat l’ajut han de formalitzar l'acceptació en el termini 

màxim de 15 dies des de la publicació de la resolució.  

 

 Per les sol·licituds a les quals s’hagi atorgat l’ajut en la primera resolució el 

termini màxim per acceptar és el 17 de maig de 2016 

 

 Per les sol·licituds a les quals s’hagi atorgat l’ajut en la segona resolució el  

termini màxim per acceptar el mateix serà el 7 de novembre de 2016  

 

La no acceptació en el termini establert implica la renúncia a l’ajut per a la mobilitat.  

 

Els sol·licitants han de formalitzar l’acceptació de la mobilitat enviant al Centre Internacional 

l’original del document d’Acceptació de l’ajut degudament signat (Annex I). 

 

 

10. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts 

 

Per tal de percebre aquest ajut el personal beneficiari es compromet a: 

 

 Presentar la sol·licitud en la forma i el termini establerts en els apartats 4 i 5 

d’aquesta convocatòria. 

 

 Notificar al Centre Internacional les modificacions significatives de l’acció aprovada 

segons la sol·licitud, per exemple, la institució de destí i les dates de realització. 

 

 Presentar el document de Renúncia a la mobilitat (Annex II) com a màxim el 17 

d’octubre de 2016, en el cas que la mobilitat no es realitzi. En cas contrari, no podrà 

sol·licitar l’ajut en la següent convocatòria. 

 

 Pagar directament totes les factures relacionades amb l’acció per la qual s’hagi 

atorgat l’ajut. 

 

 Presentar, un cop finalitzada la mobilitat, la següent documentació original 

acreditativa de l’acció, que es considera imprescindible per beneficiar-se de l’ajut: 

 

o Certificat d’estada original degudament signat per la institució de destí o 

responsable de l’activitat on ha de constar la data d’inici i de fi de la visita 

(Annex III). 

 

o Informe de l’estada amb els resultats de l’acció duta a terme, emplenant el 

formulari Informe de l’estada (Annex IV). 

 

o Justificants econòmics: 

 

1. Factura/tiquets del transport nacional i internacional i les targetes 

d’embarcament. Els bitllets es poden comprar directament a la 

companyia de transport (ex. Vueling, Ryanair, RENFE etc.).  

2. Tiquets del transport intern (ex. metro, tren, taxi etc.). 
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o Per tal de tramitar el pagament de l’ajut se seguiran en tot moment els criteris 

establerts a la normativa del Servei de Recursos Econòmics de la URV. 

 

o Tots els justificants econòmics han d’anar a nom del beneficiari de l’ajut. 

 

D’acord amb les prescripcions generals del Decret 138/2008, respecte als establiments 

hotelers, aquests han de ser establiments hotelers de categoria estàndard o de, com a 

màxim, 3 o 4 estrelles d'acord amb la classificació del Decret 176/1987, de 9 d'abril, de 

classificació d'establiments i allotjaments turístics i, preferentment, han de ser cèntrics (...). 

Pel que fa als bitllets de transport, s'utilitzaran les tarifes corresponents a la classe turista.  

 

Aquesta documentació s’ha de presentar en el termini màxim de 15 dies a comptar des 

de la data de finalització de l’estada o bé des de la data de resolució de la sol·licitud, si 

aquesta és posterior a la data de finalització de l’acció. Per les mobilitats realitzades al mes 

de desembre de 2016, el període de presentació de la documentació justificativa finalitzarà 

el 16 de desembre de 2016. La no presentació de la documentació dins el termini establert 

comportarà la denegació del pagament de l’ajut. La presentació de la documentació 

esmentada en aquest apartat es considera imprescindible per beneficiar-se de l’ajut. 

 

 

Adscripció a una pòlissa d’accidents 

Amb la intenció de garantir la seguretat dels estudiants d’un ensenyament oficial de la URV 

durant la seva mobilitat, el Centre Internacional vetllarà perquè tots els/les estudiants de 

mobilitat, sota el programa Erasmus+ Estudis, MOU Estudis, o I-Networks Estudis tinguin la 

cobertura d’una pòlissa d’accidents específica de mobilitat vàlida durant pel període del seu 

intercanvi acadèmic.  

 

 

11. Incompatibilitats 

 

Aquest ajut és incompatible amb els programes de mobilitat gestionats per la URV. 

 

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol 

altra administració o entitat pública o privada, nacional, estatal o internacional. 

 

 

12. Avaluació 

 

Es revisaran i avaluaran les accions dutes a terme durant l’estada de mobilitat per la qual 

s’ha concedit l’ajut. Els resultats assolits es consideraran en la valoració de les sol·licituds 

presentades en les properes convocatòries. 

 

 

13. Reclamacions 

 

Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs 

potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent de la seva publicació, 

davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu 

davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, 

comptats des del dia següent a la seva publicació. 

 

http://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1-Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/preguntes_frequents_viatge.html#cuatro
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Les persones interessades també poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per defensar els seus interessos. 

 

 

Tarragona, 25 de febrer de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana 

Vicerectora d’Internacionalització 

 

 

 
CONVOCATÒRIA I-NETWORKS URV  

CALENDARI  

Publicació de la convocatòria 25 de febrer de 2016 

Primer termini de presentació de sol·licituds Del 26 de febrer a l’1 d’abril de 2016 (inclòs) 

Publicació de la llista provisional d’admesos i 

exclosos del primer termini 

7 d’abril de 2016 

Període de presentació d’esmenes Del 8 d’abril al 20 d’abril 

Publicació de la primera resolució 26 d’abril de 2016 

Acceptació de l’ajut  Fins el 7 de maig de 2016 

Segon termini de presentació de sol·licituds Del 5 d’abril al 30 de setembre (inclòs) 

Publicació de la llista provisional d’admesos i 

exclosos del segon termini 

7 d’octubre de 2016 

Període de presentació d’esmenes Del 8 d’octubre al 20 d’octubre 

Publicació de la segona resolució 26 d’octubre de 2016 

Acceptació de l’ajut  Fins el 7 de novembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centre Internacional de la URV 
Av. Països Catalans, 17-19, 43007 - Tarragona 

mobility@urv.cat 
Telèfon: 977 55 82 41 
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