
 

 
 

 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ DE 
FACULTATS, ESCOLES I EL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU DE LA UIB 

CURS ACADÈMIC 2018-19 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1. Objecte 
 
El Servei de Relacions Internacionals publica la convocatòria d’ajuts adreçada a 
facultats, escoles i al Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB amb l’ànim d’impulsar les 
iniciatives que puguin contribuir a desenvolupar la internacionalització dels estudis de 
la UIB durant el curs acadèmic 2018-19.  
 
2. Presentació de les sol·licituds i terminis 
 
Poden presentar sol·licituds els degans/anes o directors/es de centre, adjuntant el 
formulari corresponent (veg. annex I) degudament emplenat i signat. 
 
El termini de presentació de sol·licituds al Registre General de la UIB acaba el dia 1 de 
juny de 2018. 
 
L’execució de les activitats es durà a terme entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 de 
juliol de 2019. 
 
3. Dotació econòmica 
 
El Servei de Relacions Internacionals destinarà la quantitat de 40.000 euros a 
aquesta convocatòria.  
 
La dotació econòmica que s’atorgui a cada una de les sol·licituds seleccionades es 
transferirà als serveis administratius corresponents a nom de la persona responsable 
de la sol·licitud. 

4. Avaluació de les sol·licituds 

La selecció de les sol·licituds es basarà en l’impacte que puguin tenir les propostes en 
la internacionalització dels estudis oficials de la UIB i de la formació dels estudiants. 
 
5. Resolució i publicació  
 
La resolució d’aquesta convocatòria es farà per acord del Consell de Direcció, a 
proposta de la Comissió de Relacions Internacionals, i es publicarà a la pàgina web del 
Servei de Relacions Internacionals.  



 

 
 

 

6. Obligacions dels adjudicataris 

6.1. Destinar l’import de l’ajut a la realització de les activitats aprovades a la resolució. 
En cas de ser necessària la modificació d’alguna de les activitats, el/la responsable 
haurà de sol·licitar el canvi. 

6.2. Presentar al Servei de Relacions Internacionals, en el termini d’un mes des de 
l’acabament de l’acció, la documentació següent: 
 
a) Memòria de l’activitat realitzada que inclogui la valoració dels objectius i resultats 
obtinguts. 
 
b) Justificació econòmica de les despeses, que ha d’incloure la presentació de la llista 
«Llibre general del pressupost d’analítica». El romanent de l’ajut o les quantitats no 
justificades s’han d’haver retornat al Servei de Relacions Internacionals quan es 
presenti la memòria d’activitats i, en tot cas, abans del dia 30 de setembre de 2019. 
 
 
7. Reintegrament 
 
És procedent el reintegrament al Servei de Relacions Internacionals de les quantitats 
rebudes en els casos següents:  
 
a) Incompliment total o parcial dels resultats i de les activitats compromeses a 
realitzar. 
b) Incompliment de l’obligació de justificació. 
c) Quan les despeses no es duguin a terme per qualsevol causa o bé es modifiquin 
substancialment sense l’autorització expressa del Servei de Relacions Internacionals. 
 
8. Acceptació de les bases 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa que se n’accepten totes les bases.  
 
Palma,  
 
 
 
 
Ricardo Sagrera 
Cap del Servei de Relacions Internacionals 
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