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RESOLUCIÓ DRAC FORMACIÓ AVANÇADA CURS 2018/19 

1a CONVOCATÒRIA 
 

En data 31 de gener de 2019, el Vicerector 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 

48009694T Universitat de Barcelona 

39934179S Universitat de Barcelona 

Y6687472Y Universitat de Barcelona 

51124667Z Universitat de Barcelona 

09213978V Universitat de Barcelona 

Y5774484A Universitat de Barcelona 

43209455E Universitat de Barcelona 

48014846T Universitat de Barcelona 

02578030Y Universitat de Barcelona 

54064102A Universitat de Girona 

48006428T Universitat de Barcelona 

Y6222411M Universitat de Barcelona 

Y6609130W Universitat de Barcelona 

53297396W Universitat de Barcelona 

47850673R 

Universitat de Girona i Universitat 

Jaume I 

39403035X Universitat Jaume I 

47019654H Universitat de Barcelona 

71350141R 

Universitat de Girona i Universitat 

Jaume I 
 

Y6551726Y Universitat de Barcelona 

Y6509752F Universitat de Barcelona 

Y6482913D Universitat de Barcelona 

70837786V 
Universitat de Girona i Universitat 
Jaume I 

Y6478473P Universitat de Barcelona 

20921915B Universitat de Barcelona 

0104167424 Universitat de Barcelona 
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Segon: Elevar aquesta resolució a la Comissió de Docència per a la seva ratificació. 

 

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

i publicar-la al web de la URV. 

 

Quart: 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 i segellat 

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 vistiplau del personal docent URV vinculat 

a l’activitat (Annex III). 

 

o Justificant del pagament  (original) 

1. Justificant d’inscripció, si s’escau  

 

2. Justificant d’allotjament, si s’escau 

 

3. Justificant de locomoció, si s’escau 

 

 

o En el cas que es viatgi en autobús o tren cal presentar el tiquet original del 

desplaçament. En cas de viatjar en cotxe, es poden presentar tiquet de benzina o 

pagaments de peatge. 

 

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 a nom 

del beneficiari de l’ajut. 

 

 

 

Tarragona, 31 de gener de 2019 

 

 

 

 

 

 

Dr. John Glenmore Style 

Vicerector d’Internacionalització 
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