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Resolució del Vicerector de Projecció i Internacionalització, del 7 de desembre de 
2018, per la qual s’obre la Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat internacional del 
personal docent i investigador (PDI) i la promoció de la internacionalització dels 
centres de la Universitat de Barcelona (UB). 
 
Un dels reptes més importants que es planteja actualment a la UB és augmentar el seu grau 
d’internacionalització. Aquesta convocatòria va destinada a finançar ajuts que promoguin accions 
individuals del personal docent i investigador (PDI) així com ajuts institucionals als centres i 
departaments que aportin un valor afegit a la docència i a la recerca creant vincles a mig i llarg 
termini  amb: a) les àrees geogràfiques per les que actualment aposta la institució (Àsia-Pacífic i 
Amèrica Llatina), i b) amb les universitats europees amb les que la UB està establint aliances de 
col·laboració a llarg termini. 
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Convocar ajuts per a la mobilitat internacional del PDI i per a la promoció de la 
internacionalització dels centres de la UB, les condicions de la qual figuren a les bases que 
s’annexen a aquesta resolució. 
 

Segon.- Destinar a aquesta convocatòria l’import de 70.000,00€, ampliables segons disponibilitat 
pressupostària, havent estat efectuada la reserva de crèdit adequada i suficient per atendre les 
obligacions derivades de la present convocatòria, a càrrec del pressupost de l’OMPI 
(RC200008176, RC200008185 i RC200008186, RC200008187). 
 

Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la web de la universitat i 
comunicar-la als responsables de relacions internacionals dels diferents centres de la UB per tal 
que en facin l’oportuna difusió. 
 
 
 
 
 
Àlex Aguilar Vila 
 
Vicerector de Projecció i Internacionalització 
 
Barcelona, a 7 de desembre de 2018 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar 
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 
46 de l’esmentada Llei.  
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, 
els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o 
s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus 
drets. 
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Bases de la convocatòria d’ajuts per a la mobilitat internacional del personal docent 
i investigador (PDI) i promoció de la internacionalització dels centres de la 
Universitat de Barcelona (UB) durant l’any 2019. 

Base I: Modalitats de participació objecte de la convocatòria 

Modalitat A: mobilitat internacional del PDI 

Modalitat A1: mobilitat del PDI de la UB cap a universitats d’altres països. 

Modalitat A2: mobilitat del PDI d’universitats i centres de recerca estrangers cap a la UB. 
 
Modalitat B: promoció de la internacionalització dels centres de la UB. 
 
Modalitat C: accions estratègiques internacionals dels departaments i de la coordinació dels 
ensenyaments oficials, de grau i màster, de la UB. 

Base II: Objecte de la convocatòria 

Modalitat A: 

Concedir ajuts a la mobilitat docent, tant del PDI de la UB que facin estades a l’estranger com de 
PDI internacional convidats per a fer estades a la UB, en el marc d‘activitats internacionals dutes a 
terme prioritàriament amb institucions de les àrees estratègiques definides a la base III de la 
present convocatòria. 
 
Són elegibles aquelles activitats emmarcades en la preparació o execució d’un projecte de 
col·laboració acadèmica, institucional i/o de recerca. 
 
No són objecte de la present convocatòria la concessió d’ajuts per les activitats: 

- Assistència a cursos i congressos. 

- Viatges per a impartir conferències. 

- Mobilitats individuals contemplades dins del programa Erasmus+ (Acció clau 1 – KA103 i 
KA107). 

 
Modalitat B: 

Concedir ajuts als membres dels equips de govern dels centres i els seus responsables de 
relacions internacionals per al desenvolupament d’activitats institucionals promocionals.  
 
Són elegibles els següents tipus d’activitats: 

- Participació en fires i trobades per promoure les relacions internacionals dels centres. 

- Altres activitats de promoció de la internacionalització dels centres. 
 
No són objecte de la present convocatòria la concessió d’ajuts per les activitats: 

- Assistència a cursos i congressos. 

- Viatges per impartir conferències. 

- Edició de material promocional per a la internacionalització dels centres. 
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Modalitat C: 

Concedir ajuts als membres dels departaments i responsables de la coordinació dels 
ensenyaments oficials de grau i màster que presentin propostes encaminades a l’exploració i 
realització d’accions conjuntes de docència i/o recerca amb les universitats europees amb les que 
la nostra institució ha creat xarxes estables de col·laboració acadèmica i científica i que 
s’especifiquen en la base III de la present convocatòria. 
 
Són elegibles els següents tipus d’activitats: 

- Activitats emmarcades en la preparació o execució d’un projecte de col·laboració 
acadèmica, institucional i/o de recerca. 

- Participació en fires i trobades per promoure xarxes de col·laboració estables dels 
departaments o coordinació dels ensenyaments oficials. 

- Altres activitats de promoció de la internacionalització dels departaments o dels 
ensenyaments oficials. 

 
No són objecte de la present convocatòria la concessió d’ajuts per les activitats: 

- Assistència a cursos i congressos. 

- Viatges per impartir conferències. 

- Edició de material promocional per a la dels departaments o dels ensenyaments oficials. 

Base III: Àmbit geogràfic d’actuació 

Modalitats A i B 

Són elegibles les universitats i centres de recerca de tots els països del món però, d’acord amb la 
Base II de la present convocatòria, es prioritzaran aquelles accions que es duguin a terme amb 
institucions de les següents àrees geogràfiques, xarxes i aliances estratègiques: 

- Àrees geogràfiques:  

o Àsia- Pacífic 

o Amèrica Llatina 

- Xarxes: 

o Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) 

 Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

 Universidade de São Paulo (Brasil) 

 Universidad Nacional Autónoma de México (Mèxic) 

- Aliances estratègiques: 

o Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, Hongria) 

o Trinity College Dublin (Dublin, Irlanda) 

o Université de Montpellier (Montpeller, França) 

o Universiteit Utrecht (Utrecht, Països Baixos) 
 
Modalitat C 

Són elegibles les accions desenvolupades amb qualsevol de les institucions de les xarxes i 
aliances estratègiques detallades a la modalitat anterior. 
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Base IV: Beneficiaris i requisits de les sol·licituds 

Modalitat A1 

Està dirigida al PDI de la UB que tinguin vinculació contractual vigent, amb dedicació a temps 
complert, en el moment de fer la sol·licitud i de realitzar l’activitat per la qual s’obté l’ajut. 
 
En el moment de presentar la sol·licitud és necessària una carta d’invitació per part de la institució 
contrapart en la que s’especifiqui l’objectiu de la visita. 
 
L’ajut obtingut s’ha de destinar a cobrir total o parcialment les despeses de viatge del beneficiari 
cap a la institució contrapart. L’ajut s’establirà d’acord amb els barems definits a la Base IX de la 
present convocatòria. 
 
Modalitat A2 

Podran sol·licitar l’ajut per a convidar a un PDI internacional el PDI de la UB que tingui vinculació 
contractual vigent, amb dedicació a temps complert, en el moment de fer la sol·licitud i de realitzar 
l’activitat per la qual s’obté l’ajut. 
 
El PDI convidat haurà d’ocupar una posició permanent en una universitat i tenir reconegut prestigi. 
 
En el moment de presentar la sol·licitud és necessària una carta d’invitació del departament al que 
pertany el PDI avalador de la UB en la que s’especifiqui l’objectiu de la visita. 
 
L’ajut obtingut s’ha de destinar a cobrir total o parcialment les despeses d’allotjament i/o 
manutenció del beneficiari durant la seva estada a la UB. L’ajut es determinarà d’acord amb els 
barems definits a la Base IX de la present convocatòria. 
 
Modalitat B 

La Modalitat B està dirigida als centres de la UB.  
 
Cada proposta haurà de tenir un promotor institucional (Degans, Vicedegans, Responsables de 
Relacions Internacionals) per part del centre de la UB, que serà el sol·licitant.   
 
Només es podrà presentar una proposta per centre i haurà de comptar amb un compromís explícit 
de cofinançament de les activitats per part del centre de la UB.   
 
Modalitat C 

La Modalitat C està dirigida als departaments i coordinació d’ensenyaments oficials de la UB.  
 
Cada proposta haurà de tenir un promotor institucional (Director del departament, Coordinador de 
màster o Cap d’estudis de Grau) que serà el sol·licitant.   
 
Es podrà presentar una proposta per departament o coordinació d’ensenyament, encara que 
inclogui diverses universitats o membres del departament o de l’ensenyament.   

Base V: Període d’elegibilitat i durada de les mobilitats 

Modalitat A1 

El període d’elegibilitat de les mobilitats seleccionades és des de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2019.  
 
La mobilitat ha de tenir una durada mínima de dos dies lectius i màxima de tres mesos, excloent 
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les dates de viatge en ambdós casos. 
 
Modalitat A2 

El període d’elegibilitat de les mobilitats seleccionades és des de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2019.  
 
La mobilitat ha de tenir una durada mínima de dos dies lectius i màxima de tres mesos, excloent 
les dates de viatge en ambdós casos.  
 
El període màxim que es finançarà amb aquesta convocatòria és de 7 dies (amb els dies de 
desplaçament inclosos). 
 
Modalitats B i C 

El període d’elegibilitat de les accions seleccionades és des de l’1 de gener fins el 31 de desembre 
de 2019.  

Base VI: Formalització de les sol·licituds 

Les sol·licituds es podran presentar des del dia següent de la resolució de la convocatòria i fins el 
21 de gener de 2019. 
 
Cada candidat podrà presentar com a màxim una sol·licitud per modalitat, sempre i quan compleixi 
els requisits establerts en les Bases II i IV de la present convocatòria. 
 
Caldrà lliurar la documentació que s’especifica a continuació (per a cada modalitat d’ajut) 
adreçada a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (Pavelló Rosa) en qualsevol dels 
registres oficials de la UB Registres Oficials de la UB (http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html) 

 
Modalitat A1: 

a) imprès de sol·licitud degudament complimentat (veure Annex A1) 
b) document d’invitació per part de la institució contrapart especificant l’objectiu de la visita 
c) CV del PDI sol·licitant. 

 
Modalitat A2: 

a) imprès de sol·licitud degudament complimentat (veure Annex A2) 
b) carta d’invitació d’un PDI de la UB (amb el vistiplau del director del departament d’acollida 

a la UB) 
c) CV del PDI convidat a fer l’estada a la UB.  

 
Modalitat B 

a) imprès de sol·licitud degudament complimentat (veure Annex B) 
 
Modalitat C 

a) imprès de sol·licitud degudament complimentat (veure Annex C) 

Base VII: Criteris d’avaluació de les sol·licituds 

La Comissió de selecció tindrà en compte els següents criteris a l’hora de avaluar les sol·licituds: 
 
Modalitat A1 
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a) CV del PDI sol·licitant de l’ajut (0-3 punts). Quan es tracti d’activitats de recerca la 
priorització s’establirà en funció del PDA de recerca. 

b) Excel·lència de la institució contrapart (0-2 punts) 

c) Objectius de l’estada (0-10 punts) 

c.1) Objectius generals i valor afegit de l’estada: fins a 4 punts. 

c.2) Col·laboració amb institucions de les àrees geogràfiques, xarxes o aliances 
estratègiques prioritàries (segons condicions de la Base III): fins a 4 punts. 

c.3) Activitats dirigides a programes amb finançament europeu o internacionals: fins a 2 
punts. 

d) PDI que demani l’ajut de mobilitat per primera vegada (0-2 punts) 
 
Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 11 punts en la seva avaluació seran denegades per 
la Comissió. 
 
Modalitat A2 

a) CV i trajectòria del PDI convidat (0-3 punts) 

b) Excel·lència de la universitat contrapart (0-2 punts) 

c) Objectius de l’estada (0-10 punts) 

c.1) Objectius generals i valor afegit de l’estada: fins a 4 punts. 

c.2) Col·laboració amb institucions de les àrees geogràfiques, xarxes o aliances 
estratègiques prioritàries (segons condicions de la Base III): fins a 4 punts. 

c.3) Activitats en el marc de programes amb finançament europeu o internacionals: fins a 2 
punts. 

d) PDI internacional que demani l’ajut de mobilitat per primera vegada (0-2 punts) 
 

Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 11 punts en la seva avaluació seran denegades per 
la Comissió. 
 
Modalitat B 

a) Impacte i sostenibilitat de l’activitat (0-5 punts) 

b) Rellevància de l’activitat en la projecció internacional de la UB  per a la creació de vincles a 
mig i llarg termini amb aquelles àrees geogràfiques, xarxes i aliances estratègiques 
prioritàries per la UB segons condicions de la Base III (0-5 punts). 

 
Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 6 punts en la seva avaluació seran denegades per 
la Comissió. 
 
Modalitat C 

a) Objectius generals de l’activitat (0-2 punts) 

b) Valor afegit i impacte de l’activitat  (0-8 punts): 

b.1) activitats docents conjuntes: fins a 2 punts. 

b.2) definició de propostes d’ensenyaments o mòduls conjunts: fins a 2 punts. 

b.3) preparació de projectes amb finançament europeu: fins a 2 punts. 

b.4) proposta de mobilitat obligatòria en graus i màsters: fins a 2 punts. 
 
Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 6 punts en la seva avaluació seran denegades per 
la Comissió. 
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Base VIII: Comissió de selecció 

Les candidatures presentades seran avaluades per una Comissió composada pel Vicerector de 
Projecció i Internacionalització (president), la Delegada del Rector per a la Mobilitat i Programes 
Internacionals, els representants de la Comissió de Mobilitat Internacional. Actuarà com a 
secretària la Cap de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. 

Base IX: Import i forma de pagament 

Modalitat A1 

Les mobilitats del PDI de la UB es finançaran en funció de la distància des del lloc de treball al lloc 
on es desenvolupa l’activitat corresponent, segons el que s’indica a continuació:  
 

Distancia en quilòmetres Quantitat a rebre 
(per participant) 

Entre 100 y 499 km 180 €  
Entre 500 y 1999 km 275 €   

Entre 2000 y 2999 km 360 €  
Entre 3000 y 3999 km 530 €  
Entre 4000 y 7999 km 820 €  

Entre 8000 y 19999 km 1100 €  
 
 
Sempre que els resultat de les avaluacions assoleixin la puntuació mínima prevista, la concessió 
de l’ajut es farà per ordre segons la puntuació obtinguda fins a esgotar la disponibilitat 
pressupostària prevista.  
 
L’import dels ajuts concedits es transferirà directament als beneficiaris de la mobilitat un cop 
finalitzada i justificada documentalment l’estada. En cap cas es podrà transferir al departament o 
projecte de recerca al que pertanyi el beneficiari. 
 
Modalitat A2 

Les mobilitats del PDI convidat a la UB es finançaran fins a un màxim de 7 dies d’estada (incloses 
les dates de desplaçament) segons els barems de les bases d’execució de la UB (BOE 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/03/pdfs/A00146-00182.pdf) en les condicions següents: 
 

Concepte Quantitat a rebre diària 
Allotjament 65,97 €  
Manutenció 37,40 €   

Dieta sencera 103,37 €  
 
 
Els beneficiaris procedents de països amb conveni de doble imposició amb l’Estat espanyol 
hauran d’acreditar el Certificat de residència fiscal en el país d’origen, per tal que l’ajut quedi 
exempt de tributació. Per la resta, l’ajut estarà sotmès a la tributació corresponent. 
 
Sempre que els resultat de les avaluacions assoleixin la puntuació mínima prevista, la concessió 
de l’ajut es farà per ordre segons la puntuació obtinguda, fins a esgotar la disponibilitat 
pressupostària prevista.  
 
L’import dels ajuts concedits es transferirà directament als beneficiaris de la mobilitat un cop 
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finalitzada i justificada documentalment l’estada. En cap cas es podrà transferir al departament o 
projecte de recerca al que pertanyi el professor de la UB que avala l’estada del beneficiari. 
 
Modalitats B i C 

Les propostes d’activitats de promoció de la internacionalització es finançaran per ordre segons la 
puntuació obtinguda, fins a un màxim de 3.000€, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària 
prevista.  
 
L’import dels ajuts concedits es transferirà a les unitats administratives corresponents un cop 
finalitzades i justificades documentalment les activitats finançades. 

Base X: Resolució de concessió 

La resolució de la convocatòria es publicarà a partir del 21 de febrer de 2019 al web 
http://www.ub.edu/uri/professorsUB/profUB.htm.  
Igualment es comunicarà per escrit als adjudicataris. 
 
Les sol·licituds que assoleixin la puntuació mínima, però per raons pressupostàries no siguin 
adjudicataris d’una subvenció, passaran a formar part d’una llista d’espera. 

Base XI: Seguiment i justificació 

Modalitat A: 

El beneficiari haurà de confirmar en un termini de 10 dies naturals l’acceptació de l’ajut concedit 
(segons model establert), a partir de la data de publicació i comunicació de la resolució de 
concessió. Passat aquest període l’absència de confirmació s’entendrà com una renúncia i es farà 
ús de la llista d’espera.  
 
El beneficiari de l’ajut haurà d’informar l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, tan aviat 
com sigui possible, de qualsevol retard o dificultat produïda en relació al desenvolupament de la 
mobilitat prevista. Quan es tracti de canvis substancials sobre el contingut, la identitat del 
participant o calendari d’execució, la comunicació ha de realitzar-se amb antelació i el Vicerector 
de Projecció i Internacionalització haurà d’autoritzar-la. 
 
Documentació justificativa de l’estada que caldrà presentar a l’Oficina de Mobilitat i Programes 
Internacionals en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització de la mobilitat o de la 
comunicació de la resolució de concessió (en cas de que ja s’hagi dut a terme la mobilitat) : 
 
Modalitat A1: 

- Factura del bitllet d’avió (o mitjà de transport emprat). 
- Targetes d’embarcament originals (o bitllets validats en el moment de fer el viatge). 
- Certificat d’estada original (on s’indiquin les dates de la mobilitat i signat i segellat per 

la universitat d’acollida), segons model establert.  
- Informe final d’estada, segons model establert. 

 
Modalitat A2: 

- Fotocopia del passaport 

- Dades bancaries del professor beneficiari de l’ajut. 

- Certificat de residència fiscal en el país d’origen, si escau. 

- Factura de l’allotjament (on constin les dades del beneficiari de l’estada). 
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- Certificat d’estada original (on s’indiquin les dates de la mobilitat i signat i segellat pel 
departament d’acollida), segons model establert.  

- Informe final d’estada, segons model establert. 
 
Modalitat B 

El promotor institucional haurà de presentar a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals una 
memòria de l’activitat desenvolupada en el termini d’un mes a comptar des de la seva finalització. 
 
La memòria de l’activitat haurà d’incloure : 

- Valoració de l’impacte obtingut en la internacionalització del centre de la UB 
- Memòria econòmica de les activitats i justificació documental de les despeses. 

 
Modalitat C 

El promotor institucional haurà de presentar a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals una 
memòria de l’activitat desenvolupada en el termini d’un mes a comptar des de la seva finalització. 
 
La memòria de l’activitat haurà d’incloure : 

- Valoració de l’impacte de obtingut en el departament o en l’ensenyament oficial de la UB 
- Memòria econòmica de les activitats i justificació documental de les despeses. 

Base XII: Obligacions del beneficiari 

El beneficiari haurà de lliurar la documentació necessària en cada estadi de la mobilitat dins els 
terminis establerts per la convocatòria. 
 
El beneficiari de la mobilitat (modalitats A1 i A2) haurà de contractar una assegurança mèdica, 
d’accidents i repatriació que cobreixi la totalitat de la seva estada a la universitat d’acollida. 
 
El beneficiari de la mobilitat de la modalitat A2 haurà obligatòriament d’inscriure’s en el programa 
d’acollida per al PDI internacional a la UB: 
http://www.ub.edu/uri/professorsNOUB/mobilitat_docent.htm. 

Base XIII: Recursos 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata 
executivitat, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de 
l’esmentada Llei.  
 
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de 
conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats 
legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament 
o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 
 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient 
en defensa dels seus drets. 


