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BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 
D’AJUTS I-NETWORKS PER A PAS I PDI 
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

CURS 2020/21 

1. Presentació 
 

Aquesta convocatòria té l’objectiu de facilitar la participació del personal docent i investigador (en 
endavant PDI) i/o el personal d’administració i serveis (en endavant PAS) a les activitats 
d’internacionalització que ofereixen les diferents xarxes d’universitats internacionals de les quals la 
Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) és membre. La pertinença a aquestes xarxes ha de ser 
institucional (URV) i no de Facultat o Centre. 

 

També busca l’increment de la participació dels membres de la URV en les activitats promogudes per les 
universitats sòcies que les integren, activitats que poden ser formatives i d’investigació, sempre i quan es 
duguin a terme en el marc d’aquestes xarxes. 

 
Es valorarà que el beneficiari pugui aportar retorn a la comunitat universitària de la URV, que podrà 
traduir-se en format de reunions informatives, articles, entrevistes o col·laboració a la International 
Newsletter i d’altres mitjans de comunicació i xarxes socials. 

 
 

2. Objecte 
 

La present convocatòria té per objectiu l’assignació de 2 ajuts econòmics al PAS i PDI per fer estades de 
mobilitat emmarcades en l’activitat de les xarxes de les què la URV és membre. Aquestes activitats han 
de contribuir a la formació del PAS i del PDI i al seu desenvolupament professional i així mateix, han de 
complir amb les actuacions definides al Pla Estratègic d’Internacionalització de la URV. 

 
Per a considerar-se activitat de xarxa, cal que l’activitat estigui promoguda o coorganitzada per una de 
les xarxes de les que la URV és membre. 
Seran objecte d’aquesta convocatòria: 

 
 

2.1. SETMANES INTERNACIONALS 
 

Sempre i quan la setmana internacional estigui promoguda o coorganitzada per una xarxa de la qual la 
URV és membre. 

 
Es poden consultar més específicament al web d’aquesta convocatòria: http://www.urv.cat/ca/vida- 
campus/serveis/mobilitat/mob-inetworks-activ-cercador-pdipas/ 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-inetworks-activ-cercador-pdipas/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-inetworks-activ-cercador-pdipas/


2 

 

 

 
 

2.2. ACTIVITATS I PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PAS I PDI DE LES SEGÜENTS XARXES: 
- INU 
- SGroup 
- EAIE 
- AUIP 
- AURORA 
- RECLA 
- EUA 

 

Podeu consultar totes les activitats actualitzades al següent enllaç: 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-inetworks-activ-cercador-pdipas/ 

 

No seran objecte d’aquesta convocatòria: 
- Estades de pràctiques internacionals 
- Estades d’investigació i/o recerca doctoral no inclosos en el llistat de l’annex I. 
- Seminaris específicament sectorials no inclosos en el llistat de l’annex I. 
- Activitats de xarxes sectorials, és a dir, d’àrees d’estudi específiques. 

 
 

3. Requisits 
 

Aquesta convocatòria I-Networks està destinada al Personal Docent i Investigador (PDI) i al Personal 
d’Administració i Serveis (PAS) que compleixin els següents requisits: 

1. Ser personal de la URV (contracte laboral o nomenament en vigent de funcionari) en el moment 

de la sol·licitud i també durant el període d’estada. El contracte ha d’establir dedicació a temps 
complert. 
En cas que el sol·licitant sigui professor associat, caldrà que compleixin les següents condicions: 

a. Que el responsable del seu departament declari que l’estada de mobilitat del professor 
associat no entorpeix la seva tasca com a docent a la URV i doni la seva conformitat. 

b. Que el professor associat estigui en el tercer any de la seva vinculació amb la URV, fet 
que demostrarà el professor associat a l’hora de fer la sol·licitud. 

2. Tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país participant en el programa Erasmus+. En el cas 
de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a 
Espanya. 

3. Els requisits anteriors (1, 2) han de complir-se tant en el moment de la sol·licitud com durant el 
període de realització de la mobilitat. 

 
Queden exclosos de participar en aquesta convocatòria el personal provinent d'altres universitats o 
centres d'educació superior, internacionals o de l'Estat espanyol que ja facin una estada de mobilitat a la 
URV en el marc d'un programa o conveni de mobilitat. 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-inetworks-activ-cercador-pdipas/
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4. Característiques de l’ajut 
 

L’objecte d’aquest ajut és el de col·laborar amb un import de fins a 1000€ en la cobertura de les 
despeses d’inscripció a l’activitat, les despeses de viatge i les despeses d’allotjament durant l’estada de la 
persona beneficiària. Queden excloses les dietes i les despeses de manutenció. 

 
Aquest ajut està subjecte a IRPF. El tipus d’IRPF a aplicar pel PAS i PDI serà el mateix tipus que s’apliqui a 
la nòmina. 

 

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

 
Les estades de mobilitat hauran de tenir lloc com a màxim fins el 31 d’octubre de 2021. 

 
5. Presentació de sol·licituds 

 
5.1. PLACES DISPONIBLES I TERMINIS 

 

Amb aquesta convocatòria s’ofereixen 2 places de mobilitat per a PAS i PDI. 
 

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el mateix dia de la publicació d’aquesta convocatòria i es 
distribueix d’acord amb el calendari de l’Annex I. 

 

Només s’acceptarà una sol·licitud per persona. 
 

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 termini establert i que hagin respectat la integritat del 
procediment de presentació en format electrònic. 

 

5.2. PROCEDIMENT: 
 

Els interessats han d’emplenar la sol·licitud online per I-Networks seguint el procediment esmentat al 
web i mitjançant el portal: 

 
https://urv.moveonfr.com/form/5d8c61777b871936c05d46ea/cat 

 

Un cop l’usuari hagi entrat al seu espai de mobilitat pot iniciar la Sol·licitud I-Networks 20/21. Aquesta 
es pot desar i treballar fins el seu enviament final, moment en què l’usuari rebrà un correu de 
confirmació. 

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de ser valorada, cal que la sol·licitud online estigui iniciada i enviada 
definitivament dins els terminis de presentació de sol·licituds establerts al calendari. 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/mobilitat/I-NETWORKS/2020-21/Annex%20I_calendari_inetworks20-21.pdf
https://urv.moveonfr.com/form/5d8c61777b871936c05d46ea/cat
https://urv.moveonfr.com/form/5d8c61777b871936c05d46ea/cat
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Únicament s’admetran aquelles sol·licituds que hagin estat rebudes dins del termini establert i que hagin 
respectat la integritat del procediment de presentació. 

 
A fi i efecte que la Comissió de selecció pugui valorar convenientment les propostes, cal que, juntament 
amb la sol·licitud, els candidats adjuntin la documentació següent: 

 
5.3. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AMB LA SOL·LICITUD ONLINE: 

 

a) Carta de motivació on s’especifiqui: 

o el nom i objectius de l’activitat; 
o la xarxa a la qual pertany (ha de formar part de la llista); 
o les dates i el lloc en què es portarà a terme l’activitat; 
o el format de l’activitat (seminari, curs, staff shadowing, setmana internacional, etc.) 
o el nivell de participació en la mateixa (ponent, professor, estudiant, integrant reunió, 

etc.); 
o els resultats esperats i l’impacte i valor afegit tant per al currículum del beneficiari com 

per a la comunitat universitària en general (efecte multiplicador). 
 

b) Programa o proposta de la mobilitat (programa oficial, pla de treball, etc.) 
 

c) Carta d’acceptació o invitació per part de la xarxa o institució d’acollida, on constin les dates de 
l’estada i el nom del sol·licitant. Si el sol·licitant no disposa de la carta en el moment de fer la 
sol·licitud, s’aportarà justificació en format pdf de les comunicacions mantingudes amb 
l’organització de l’activitat/institució d’acollida via correu electrònic. No seran admesos correus 
electrònics enviats a mobility@urv.cat. Els correus mantinguts s’han d’adjuntar al formulari 
online com annex del mateix. 

 
El Centre Internacional podrà demanar al sol·licitant qualsevol altra documentació que consideri 
convenient per valorar la sol·licitud durant el procediment obert. En cas que la sol·licitud precisi 
esmenes, també es comunicarà durant el període de presentació d’esmenes. 

 
 

6. Instrucció i formalització 
 

Finalitzat cada termini de presentació de sol·licituds, el Centre Internacional, d’acord amb la informació 
contrastada amb el Servei de Recursos Humans i la informació continguda a la sol·licitud i annexos 
presentats, efectuarà la corresponent validació administrativa i publicarà la llista provisional de 
sol·licituds admeses i excloses, així com els motius d’exclusió provisional. 

 

S’establirà un termini de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal 
que els sol·licitants presentin al·legacions enviant una comunicació al correu electrònic mobility@urv.cat 

mailto:mobility@urv.cat
mailto:mobility@urv.cat
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Transcorregut el termini de presentació d’al·legacions, el Centre Internacional elevarà el llistat de 
sol·licituds degudament prioritzat, atenent el procediment de selecció del punt 5 d’aquesta 
convocatòria, al Vicerectorat d’Internacionalització, el qual dictarà l’oportuna resolució. 

 
Un cop resolta la convocatòria, el sol·licitant ha d’acceptar l’ajut mitjançant el document normalitzat 
Acceptació de l’ajut en el termini establert. Podrà enviar l’acceptació amb signatura digital certificada o 
a mà escanejada per correu electrònic a mobility@urv.cat. Si no s’accepta la plaça adjudicada, aquesta 
passarà al següent candidat de la llista d’espera. 

 

La resolució definitiva recollirà les places assignades i acceptades pels participants així com el llistat de 
reserva, en cas d’existir. 

 
 

7. Valoració de les sol·licituds 
 

Les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria es valoraran segons els següents criteris: 
1. L’activitat compleix els requisits descrits a l’apartat 2: objecte de la convocatòria 
2. El sol·licitant ha estat involucrat prèviament en activitats de la xarxa per la qual sol·licita l’ajut 
3. El nivell d’idioma (preferentment l’oficial de la destinació i en el seu defecte, l’anglès) 
4. Les característiques i abast de l’efecte multiplicador descrit a la carta de motivació: caràcter 

innovador o de millora per un aspecte docent o servei, nombre de persones que en poden sortir 
beneficiades, etc. 

5. En cas d’empat, es tindrà en compte la distribució equilibrada per departaments/unitats/serveis i 
el coneixement de l’idioma de la institució de destí. 

 
 

8. Resolució de la convocatòria 

 
Les sol·licituds admeses seran valorades pel Centre Internacional d’acord amb la informació presentada a 
la sol·licitud i contrastades pel Servei de Recursos Humans. Una comissió presidida pel Vicerectorat 
d’Internacionalització o persona a qui delegui valorarà el llistat prioritzat que es publicarà. 

 
Transcorregut el procés de convocatòria, el Vicerectorat d’Internacionalització signarà la resolució 
definitiva. Al mateix temps que es publiqui la proposta d’adjudicació, s’indicarà també la relació de 
candidats que resten en llista d’espera. 

 

 
9. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts 

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

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/mobilitat/I-NETWORKS/2020-21/Annex%20II%20%20mod_acceptacio_INETWORKS_20-21.pdf
mailto:mobility@urv.cat
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ABANS DE REALITZAR LA MOBILITAT: 
 

 Presentar la sol·licitud en la forma i el termini establerts a l’apartat 5 d’aquesta convocatòria. 
 

 Notificar al Centre Internacional les possibles modificacions significatives de l’acció aprovada 
segons la sol·licitud, per exemple, les dates de realització. No es podrà modificar en cap cas 
l’activitat per la qual se sol·licita l’ajut. 

 
 Presentar el permís de mobilitat: 

 

El Personal d’Administració i Serveis ha de seleccionar mitjançant el tramitador en línia 
(antic model 5) l’apartat de “procediments administratius – PDI/PAS”, i un cop dins, 
seleccionar “Introducció hores formació / hores sindicals / Indisposició / Visita treball”. A 
la documentació adjunta es pot aportar la resolució de la convocatòria. 
http://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/models-impresos/pas/ 

 

El Personal Docent Investigador ha de presentar, d’acord amb la normativa de 
Professorat (punt 2.6 de permisos, autoritzacions i llicències) l’autorització del permís 
d’absència de PDI de fins a 10 dies per a personal funcionari o laboral. Caldrà enviar 
l’original al departament de recursos humans i una còpia escanejada al Centre 
Internacional. El model el podreu trobar al següent enllaç: 
http://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/tramits/permisos-del-pdi/ 

 

 Presentar al Centre Internacional còpia d’una assegurança internacional o de la Targeta 
Sanitària Europea (TSE) o assegurança similar internacional. La persona beneficiària és 
responsable de la tramitació i l’abonament de les assegurances de malaltia, accidents i 
repatriació. 

 
La TSE es pot sol·licitar electrònicament de manera gratuïta. 

 
En cas de voler disposar d’una assegurança a banda, el Servei de Compres de la URV disposa 
d’opcions en aquest àmbit. Informació disponible a la Intranet: Espai central  “Recorda que”  

Assegurança mobilitat PAS/PDI. 
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3- 
Gestio_assegurances/3.3.2- 
Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/PAS_PDI_DOBLE.html 

 

 Presentar el document de Renúncia a la mobilitat en el cas que la mobilitat no es realitzi. 
 

 La persona beneficiària és responsable de realitzar totes les gestions de preparació de l’acció, 
inclosa la reserva dels bitllets de transport i l’allotjament, i haurà de presentar les factures 
justificants de tots els serveis (allotjament, transport) al seu nom. 

http://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/models-impresos/pas/
http://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/tramits/permisos-del-pdi/
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/mobilitat/I-NETWORKS/2020-21/Annex%20III_Renuncia_INETWORKS%2020-21.pdf
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 La persona beneficiària és responsable de realitzar totes les gestions de preparació de l’acció, 
inclosa la reserva dels bitllets de transport i l’allotjament, i haurà de presentar les factures 
justificants de tots els serveis (allotjament, transport). 

 
 D’acord amb la normativa econòmica de la URV, aquests serveis hauran d’ésser contractats 

directament al mateix proveïdor de serveis o bé a través de les agències de viatge homologades 
per la URV. 

 
En cas de dubte, cal consultar el departament de compres de la URV: 
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1- 
Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/agencies_de_viatge.html 

 

En cap cas s’admetran factures d’agències de viatges intermediàries (per exemple 
Kayak, Booking, skyscanner, edreams, etc.) 

 

Pel que fa al lloguer d’apartaments, s’aplica la normativa sobre agències de viatge publicada pel 
departament de compres de la URV, disponible a l’Intranet  Informació d’interès  Agències 
de viatge  Preguntes freqüents  compra directa a companyies  punt 1.D sobre lloguer 
d’apartaments: 

 
En els casos d'estades de llarga durada, i si l'usuari ho vol, té l'opció de contractar directament el 
lloguer d'apartaments a agències immobiliàries o intermediaris immobiliaris d'internet. S'ha de tenir 
en compte que aquests intermediaris no poden operar com una agència de viatge. En cas de qualsevol 

dubte demanar opinió a compres@urv.cat. 
 

Es pot contractar directament el lloguer d'apartaments sempre i quan hi hagi una a sol·licitud prèvia 
demanant el lloguer de l'apartament a BMC Travel, Globalia Corporate Travel, i Viajes El Corte Inglés, 
i la resposta sigui que no poden donar el servei o aquest és menys econòmic. Amb la factura s'ha 
d'adjuntar justificant per escrit de les respostes de les agències homologades. Es recomana comparar 
l'oferta del lloguer amb les opcions (hotels...) que us puguin oferir les agències de viatges de l'acord 
marc. 

 

 

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1- 
Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/preguntes_frequents_viatge.html 

 

 L’ajut concedit estarà condicionat a la destinació que aparegui a la sol·licitud, motiu pel qual si un 
beneficiari desisteix de realitzar la mobilitat a la institució que apareix a la seva sol·licitud, haurà 
de renunciar a l’ajut concedit i sol·licitar-ne un de nou, sempre que s’hagi obert una nova 
convocatòria d’aquest ajut. 

mailto:compres@urv.cat
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DESPRÉS DE REALITZAR L’ESTADA DE MOBILITAT: 
 

 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, datat i segellat per la institució de destí, 

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

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

 
o Autorització de viatge (AV). La persona beneficiària ha d’emplenar el Model D-9.1, 

disponible al següent enllaç de la Intranet: 
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/economia/models.html 

 

L’AV s’ha de presentar en paper i signat manualment perquè sigui acceptada. 
 

En cas que la divisa del país de destí sigui diferent a l’euro (€), s’aplicarà el canvi de divisa 
equivalent del dia que s’ha realitzat la despesa justificada. La persona beneficiària ha 
d’adjuntar còpia del convertidor corresponent a la data de la realització de la despesa 
(ex. www.oanda.com) 

 

o Justificants econòmics: 
 

1. Factures/tiquets del transport nacional i internacional i les targetes 
d’embarcament d’aquests a nom del beneficiari. 

2. Tiquets del transport intern (ex. metro, tren, taxi etc.). 
3. Factures/resguards de pagament de l’hotel o allotjament a nom del beneficiari. 

 

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. En cas que l’arribada del beneficiari coincideixi amb el període de tancament de 
la universitat, podrà presentar-ho dins dels primers 15 dies després que es torni a obrir. 

 
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. 

 

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. 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/mobilitat/I-NETWORKS/2020-21/Annex%20IV%20CertificatEstada%20INETWORKS%2020-21.pdf
http://www.oanda.com/
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RECORDA: 
 

 Tots els justificants econòmics han d’anar a nom del beneficiari de l’ajut. No s’acceptaran 
factures a nom de la Universitat Rovira i Virgili. 

 
 En la gestió i administració d’aquests ajuts, el Centre Internacional aplica la normativa 

econòmica i de compres de la Universitat Rovira i Virgili. 
 

 La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de tots els punts de la mateixa. 

 
 

10. Incompatibilitats 
 

Aquest ajut és incompatible amb els programes de mobilitat Erasmus+ STT i STA per al mateix concepte. 
 

Aquest ajut és compatible amb d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol altra 
administració o entitat pública o privada, nacional, estatal o internacional. 

 
 

11. Reclamacions i Normativa aplicable 
 

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. 

 
Les persones interessades també poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
defensar els seus interessos. 

 

 
12. Dret a la informació en la gestió de dades de caràcter personal 

 

Informació bàsica sobre la protecció de dades del personal de la URV (PDI/PAS) d’acord amb el 
Reglament europeu 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD): 

 

Responsable Universitat Rovira i Virgili 

Finalitat Se sol·liciten les dades del personal de la URV que vulgui optar a un ajut I-Networks per 
tal de tramitar la instrucció i resolució de l’ajut, per a dur a terme les comunicacions 
necessàries dins l’execució de l’activitat, tals com convocar a reunions o posar-se en 
contacte amb el sol·licitant, i per elaborar els certificats que s’escaiguin. 

Legitimació La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona 
interessada. 
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Destinataris No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest 
supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries. 

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra 
pàgina web: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat 

 
 

Tarragona, 17 de maig de 2021 
 
 

John Glenmore 
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John Style 
Vicerrector d’Internacionalització 
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