
Borses de Mobilitat de Doctorat per Optar a Menció Europea/Internacional al Títol de 

Doctor/a. 

(Resolució de 5 de maig de 2017, de la Comissió Acadèmica del Programa de  Doctorat 
en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia - TeNBE) 

Objectius: 

Donat que el nombre de tesis defensades amb Menció Europea (o Menció Internacional) és un dels 
punts que es valoren en la distribució dels pressupostos de Doctorat i també es un punt que es 

valora en les verificacions, amb aquests ajuts es pretén atendre les sol·licituds d'estudiants de 
doctorat matriculats al Programa de Doctorat, per ajudar a finançar la seva estada en centres de 
Recerca no espanyols, que els permeti optar a l’esmentada Menció al Títol de Doctor/a. Aquest 

ajut va especialment adreçat a aquells estudiants que, tot i haver-ho demanat, no han aconseguit 
cap beca de mobilitat en convocatòries competitives, tot i que no n’exclou els que sí en tinguin. 

El període de realització de l’activitat ha d’estar comprès (o almenys tenir una part compresa) 

entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017. 

Bases: 

• Es pot gaudir d’un únic ajut per candidat/a durant la realització de la tesi. 

• El període de l’estada ha de ser d’un mínim de 3 mesos (per poder optar a la Menció). 

• Les sol·licituds es prioritzaran en funció del CV dels candidats.  

• Les sol·licituds dels estudiants que hagin demanat una convocatòria de mobilitat i no 

l’hagin aconseguit, es prioritzaran per davant dels que l’hagin demanat i l’hagin 
aconseguit, i en darrer terme els que no hagin demanat cap altre convocatòria de 
mobilitat. 

• La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 3.000,00 €. 

• La quantia de cada ajut s’establirà en funció del nombre de sol·licituds presentades, la 
distància al lloc de l’estada, la seva durada, les despeses justificades i l’existència d’altres 

fonts de finançament. 

• En el cas que, la tesi d’un beneficiari de l’ajut no acompleixin tots els requeriments per  
optar a la “Menció Europea o Internacional”, la Comissió Acadèmica no n’autoritzarà el 

dipòsit si no es retorna l’ajut. 

Documentació: 

Els/les aspirants han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida per poder ser admesos 

a la convocatòria: 

• Sol·licitud adreçada al Coordinador del Programa de Doctorat Tecnologies per a 
Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia, degudament signat. 

• Còpia del DNI o NIE. 

• Còpia de la carta d'acceptació del centre d’acollida. 

• Si el viatge és en avió:  

o Còpia de la factura de l'agència de viatges (que sigui proveïdor registrat de la 
URV). 

o Bitllets en paper:  

▪ Original de les targes d'embarcament d'anada i tornada  

▪ Original de tiquets: bonobús, bus aeroport,..  
o Bitllets electrònics:  

▪ Còpia del bitllet electrònic  

▪ Original de les targes d'embarcament d'anada i tornada  

• Si el viatge és en cotxe:  

o Fotocòpia del carnet de conduir  
o Fotocòpia del permís de circulació  
o Original dels comprovants d'autopista, etc.  

• Si el viatge és en tren: original del bitllet  

• Document demostratiu de haver participat en alguna altra convocatòria de mobilitat. 

• Factures demostratives d’altres despeses relacionades amb l’estada (Allotjament, 

Manutenció) 



Nota: en cas de no disposar d’algun dels documents en el moment de la sol·licitud per realitzar-se 

l’estada amb posterioritat, s’informarà per escrit d’aquesta circumstància. De tota manera, no es 
farà el pagament de l’ajut sense la presentació de tota la documentació requerida. 

Presentació de les sol·licituds: 

Les persones interessades a participar en la borsa, que reuneixin els requisits per fer-ho, han de 
presentar la sol·licitud corresponent mitjançant el model normalitzat de sol·licitud i el document 
que s’adjunta com annex, que es troba a la seu electrònica de la Universitat. 

 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html 
 

Les sol·licituds, dirigides al coordinador del Programa de Doctorat, s’han de presentar al Registre 
General de la Universitat Rovira i Virgili (c/ de l’Escorxador, s/n,de Tarragona) o a qualsevol dels 
registres auxiliars,(es recomana utilizar el registre auxiliar de la Secretaria de l’ETSE). La 

localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars de la Universitat Rovira i 
Virgili es poden consultar a <https://seuelectronica.urv.cat/registre.html>. 

En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà a la persona sol·licitant per a què en el 

termini de 10 dies hàbils des de la data de la comunicació enviï la documentació necessària per 
tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada. 

Termini de presentació: 

La data de termini per a la presentació de sol·licituds és fins el 30 d’octubre de l'any en curs.  

Pagament dels ajuts 

El pagament de l’ajut es tramitarà amb motiu de la resolució de concessió i prèvia acceptació 
expressa de l’ajut per part del beneficiari. 

En qualsevol cas, només es farà efectiu el pagament de despeses degudament justificades amb 
factura amb data computable a l’any 2017. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament 
recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 

notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92. 

El coordinador del Programa de Doctorat 

 

 

 

Josep Ferré i Borrull 

Tarragona, 5 de maig de 2017 
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