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Resolució d’esmena, relativa a l’annex a les convocatòries de programes de mobilitat internacional per a estudiants de 
la Universitat de Barcelona, per al curs 2020-2021 Erasmus KA103 (estudis i pràctiques), convenis generals i convenis 
específics 
 
Antecedents i fonaments de dret  
 
En data 12 de novembre es va publicar la resolució corresponent l’annex a les convocatòries de programes de mobilitat 
internacional per a estudiants de la Universitat de Barcelona, per al curs 2020-2021. 
 
Amb posterioritat a la publicació d’aquesta resolució, es va detectar que per un error en l’explotació de les dades per a 
la distribució dels ajuts entre els diferents centres de la UB, no es van treure els centres adscrits. 
 
Tal com estableix la Base I, aquesta convocatòria només va adreçada a estudiants dels ensenyaments oficials la UB, i 
exclou als de centres adscrits: 
 

BASE.I Requisits i criteris de selecció 
 
Requisits 
.Ser estudiant de qualsevol dels ensenyaments oficials de la UB establerts a les convocatòries del programa 
ERASMUS KA103 (estudis i pràctiques) i els programes de mobilitat amb Universitats estrangeres amb les quals 
la UB té signat un conveni general o específic d’intercanvi d’estudiants, durant el curs 2020-2021, exceptuant 
els centres adscrits a la UB i els estudiants de doctorat. 
 

Atesos els fets exposats, 

 RESOLEM: 

1r. Que s’esmeni l’error detectat i es substitueixi l'annex A publicat (on es detalla la taula de distribució per centres dels 
ajuts corresponents a la modalitat A -443 ajuts) pel que s'adjunta en aquesta resolució. 

2n. Que es publiqui a la seu electrònica i al web de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona l’adopció de 
la present resolució. 

 La vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística  La vicerectora d’Internacionalitació 

           

Maria Soler Sala      Bibiana Crespo Martin 

 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims 
poden 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. 



 

   
 
ANNEX A 
 
 
TAULA DE DISTRIBUCIÓ PER CENTRES DELS AJUTS CORRESPONENTS A LA MODALITAT A (443) 

 
 

  
 
 
 
 

FACULTAT Nº AJUTS 
Facultat de Belles Arts 10 
Facultat de Biologia 83 
Facultat de Ciències de la Terra 2 
Facultat de Dret 33 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 29 
Facultat de Filologia i Comunicació 28 
Facultat de Filosofia 2 
Facultat de Física 7 
Facultat de Geografia i Història 9 
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 10 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 33 
Facultat de Psicologia 24 
Facultat de Química 12 
Facultat d'Economia i Empresa 112 
Facultat d'Educació 43 
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 6 

Total 443 
 
 
                                                     


		2020-12-04T16:16:30+0100
	Maria Soler Sala - DNI 77629084J (TCAT)


		2020-12-04T18:14:50+0100
	BIBIANA CRESPO MARTIN - DNI 37333057D (TCAT)




