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Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual s’adjudiquen els ajuts econòmics en el 
marc del programa DRAC, convocatòria DRAC-Maig 2022 
 
 
Un cop finalitzat el procés d’adjudicació dels diferents ajuts de mobilitat DRAC-Hivern, DRAC-PDI, 
DRAC-PAS i DRAC-Formació Avançada, en el marc del programa DRAC per a la convocatòria 
DRAC-Maig 2022, 
 
RESOLC: 
 
 
Primer. Adjudicar els ajuts econòmics disponibles que es relacionen a continuació: 
 

NIU Programa Estat Import concedit 

1565803 DRAC - Hivern concedit 
80,00 € Inscripció 
40,00 € desplaçament 

1597516 DRAC - Hivern concedit 
80,00 € Inscripció 
40,00 € desplaçament 

1526925 DRAC - Hivern concedit 
80,00 € Inscripció 
40,00 € desplaçament 

1562522 DRAC - Hivern concedit 
80,00 € Inscripció 
40,00 € desplaçament 

1526099 DRAC - Hivern concedit 
80,00 € Inscripció 
40,00 € desplaçament 

1529525 DRAC - Hivern concedit 
80,00 € Inscripció 
40,00 € desplaçament 

1526730 DRAC - Hivern concedit 
80,00€ 

40,00€ 

inscripció 

desplaçament 

1600793  DRAC - Hivern concedit 80,00 € inscripció 

1629982 DRAC – Formació Avançada concedit 35,00 € 
46,30 € 

inscripció 
desplaçament 

1623929 DRAC – Formació Avançada concedit 10,00 € 
42,19 € 

inscripció 
desplaçament 

1629392 DRAC – Formació Avançada concedit 
10,00 € 
52,68 € 

170,00 € 

inscripció 
desplaçament 
allotjament 

1218441 DRAC – Formació Avançada concedit 105,00 € desplaçament 

1567124 DRAC - Hivern concedit 375,00 € 
35,00 € 

inscripció 
desplaçament 

1268791 DRAC – Formació Avançada concedit 70,00 € 
400,00 € 

desplaçament 
allotjament 
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Segon. Els adjudicataris ha de tenir vinculació amb la UAB durant tot el període de l’activitat per a 
la qual se’ls concedeix l’ajut DRAC. 

 
Tercer. Per tal que es faci efectiu aquest ajut als adjudicataris, cal fer arribar la documentació 
que es relaciona a continuació abans del 30 de juny de 2022: 

 
− Fotocòpia del DNI (vigent).  
− Full d’alta de perceptor amb signatura original. 
− Justificants de pagament originals de les despeses (benzina, bitllets tren/avió, pàrquing...) 
− El justificant d’allotjament ha d’anar a nom de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA amb el CIF de la UAB Q0818002H  
− Certificat d’assistència a l’activitat realitzada. 

 

 

Quart. Només s'abonaran aquells imports que siguin degudament justificats, encara que això 
impliqui una disminució del total concedit. 

 
Cinquè.  Si en aquest termini no s'aporta la documentació, s'entendrà que es renuncia a l'ajut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Martínez Muñoz 
Vicerector de Relacions Internacionals 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 de maig de 2022 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant els Jutjats de contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació o publicació 
de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant el rector 
d’aquesta universitat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 123 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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