CONVOCATÒRIA PER AJUTS PER A LA FORMACIÓ LINGÜÍSTICA DELS ESTUDIANTS DE
MOBILITAT INTERNACIONAL DEL CURS ACADÈMIC
2018 – 2019
1. Objecte de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta convocatòria és el de promoure la formació lingüística dels estudiants de mobilitat
internacional de la URV, per tal de facilitar la seva integració i aprofitament de l’estada a les
institucions de destinació.
2. Destinataris de la convocatòria
Aquesta convocatòria està dirigida als estudiants de la URV que han estat beneficiaris d’una plaça en
un programa de mobilitat internacional gestionat pel Centre durant el curs acadèmic 2018-2019, en el
marc d’un programa de mobilitat gestionat per la URV des del Centre Internacional, i que tinguin com
a destinació una institució de parla diferent al català i/o al castellà.
La llengua objecte d’aquest ajut ha de ser l’anglès o una de les llengües oficials de la institució
d’acollida, sempre diferent del català i/o del castellà.
3. Característiques de l’ajut
L’objecte de l’ajut és contribuir a la cobertura de les despeses de matrícula d’un curs d’anglès o una
de les llengües oficials de la institució d’acollida. Només es contemplen com a vàlids per aquesta
convocatòria els cursos intensius que es realitzin abans de l’inici del període de mobilitat i organitzats
per:
-

Servei Lingüístic de la URV;
Altres universitats o institucions públiques de qualsevol població de l’estat espanyol;
Escola Oficial d’Idiomes de qualsevol població de l’estat espanyol;
El país de la institució de destí.

4. Requisits dels sol·licitants
4.1
4.2.
4.3

Ser estudiant de qualsevol ensenyament oficial de la URV en el moment de presentar la
sol·licitud.
Haver obtingut una plaça de mobilitat internacional pel curs 2018/2019 gestionada pel
Centre Internacional de la URV i haver-la acceptat.
Realitzar l’estada de mobilitat durant el curs acadèmic 2018/2019.

5. Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 20 de març i finalitza el 23 d’abril de
2018 a les 23.59h. Només s’accepta una sol·licitud per estudiant.
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La sol·licitud es tramita de manera on-line a través del següent enllaç:
https://goo.gl/forms/jM9VfbslrfaaiZWX2
D’acord amb l’article 9 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques únicament es consideraran com a vàlidament presentades aquelles
sol·licituds que s’hagin tramès dins del terminis establerts i que hagin respectat la integritat del
procediment de presentació en format electrònic.
6. Instrucció i tramitació
El Centre Internacional publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses al web seguint
el calendari establert en aquesta convocatòria:
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/form-linguistica2018/
S’estableix un termini per tal que les persones sol·licitants presentin esmenes al Centre Internacional
mitjançant un correu electrònic a mobility@urv.cat de l’1 al 15 de maig. Passat aquest termini, el
Centre Internacional publica la llista definitiva d’admesos i exclosos.
La valoració i corresponent prelació de les sol·licituds es basa en la nota mitjana de l’expedient
acadèmic de l’estudiant, a data 30 de octubre de 2017.
7. Resolució
El Centre Internacional eleva la proposta de resolució de l’ajut i la llista d’espera a la Vicerectora
d’Internacionalització de la URV per a la seva aprovació. Posteriorment, la Comissió de Docència
ratificarà la resolució.
Els estudiants prioritzats en la llista d’espera únicament podran accedir a l’ajut en cas que la persona
beneficiària renunciï o no compleixi amb les obligacions establertes en aquesta convocatòria o en la
convocatòria de mobilitat.
8. Import de l’ajut
El pressupost d’aquests ajuts procedeix de l’orgànica 6530020 gestionada pel Centre Internacional.
L’import de cada ajut serà de 200 euros per estudiant, amb independència de l’import real de la
matrícula del curs de llengua.
L’assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat pressupostària.
9. Forma de pagament
El pagament de l’ajut es realitzarà aproximadament en el termini d’un mes a partir de la presentació al
Centre Internacional de la següent documentació:
- Original o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de superació del curs lingüístic,
excepte pels estudiants que sol·liciten l’ajut per un curs del Servei Lingüístic de la URV.
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- Original del certificat d’estada de la mobilitat.
i la realització de tots els tràmits derivats de l’estada de mobilitat.
La URV efectuarà el pagament d’aquest ajut directament a la persona beneficiària, mitjançant
transferència bancària al compte corrent indicat per l’estudiant en el moment de l’acceptació de la
mobilitat. Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria estan sotmesos a la legislació fiscal vigent.
10. Obligacions de la persona beneficiària
10.1
10.2

L’estudiant ha de complir amb les obligacions fixades en la convocatòria de mobilitat per
la qual ha obtingut la plaça de mobilitat.
Els beneficiaris han de comunicar al Centre Internacional qualsevol modificació en les
condicions de la seva mobilitat.

11. Incompatibilitats
La percepció d’aquest ajut és incompatible amb altres ajuts o beques amb el mateix objecte.
12. 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 de la Universitat Rovira i Virgili 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.
13. Dret a la informació en la gestió de dades de caràcter personal
Les dades personals subministrades en la present convocatòria s’incorporaran al fitxer de gestió de
personal de la Universitat Rovira i Virgili. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran
exercir-se davant el Centre Internacional, tot això de conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tarragona a 19 de març de 2018
Dra. Mar Gutiérrez-Colón Plana
Vicerectora d’Internacionalització
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Informació
Centre Internacional de la URV
Av. Països Catalans, 17-19
43007 - Tarragona
mobility@urv.cat
Telèfon: +34 977 25 78 73 / +34 977 29 70 65

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA
AJUTS PER A LA FORMACIÓ LINGÜÍSTICA
DELS ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL
CURS 2018-2019
Publicació de la convocatòria

19 de març de 2018

Termini de presentació de sol·licituds

Del 20 de març al 23 d’abril de 2018

Publicació del llistat provisional
sol·licituds admeses i excloses

de

les

30 d’abril de 2018

Termini de presentació d’esmenes

Del 1 al 15 de maig de 2018

Publicació del llistat definitiu de les sol·licituds
admeses i excloses

22 de maig de 2018

Publicació de la resolució

23 de maig de 2018
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