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UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

ANNEX A LA CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A 
ESTADES EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA EACEA PER 

A ESTUDIS O PRÁCTIQUES (CURS 2019-2020) 
 
 
Es convoquen 5 beques per estudiar EIT Health de mobilitat adreçats a estudiants de 
la Universitat de Barcelona que hagin estat seleccionats per a realitzar una estada de 
mobilitat Erasmus estudis durant el segon semestre del curs 2019-2020, segons 
resolució de concessió de 19 de març de 2019. 
 
El finançament és a càrrec del projecte 20469 de l’EIT Health. 
  

La dotació econòmica bruta és de 1000€ al mes. 

 

BASE I. Requisits i criteris de selecció   

Requisits 

 

 Ser estudiant del màster universitari d’Innovació i emprenedoria en enginyeria 
biomèdica durant el curs acadèmic 2019-2020 

 Haver estat seleccionat dins el programa Erasmus + estudis o pràctiques per 
dur a terme una mobilitat durant el segon semestre del curs 2019-2020, amb 
beca zero 

 
Criteris de selecció 
 
En la selecció dels candidats es tindrà en compte el següent criteri: 
 
La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dels aspirants en el moment de la 
resolució dels presents ajuts d’intercanvi internacional. 
 

Base II. Comissió de selecció 

1.- La Comissió de selecció estarà composada pel Vicedegà de mobilitat internacional 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la coordinadora del Màster d’ 
Innovació i emprenedoria en enginyeria biomèdica, que faran una proposta 
d’adjudicació al Vicerectorat de Vicerector de Projecció i Internacionalització qui serà 
l’encarregat de dictar resolució de la convocatòria. 

 

2.- Un cop l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) rebi el certificat 

d’arribada, es procedirà a un primer pagament de prefinançament de l’import total. 
 
3.- El 20% restant s’ingressarà en funció de les dates del certificat d’arribada, un cop 
rebut per l’OMPI i un cop complimentat per part del beneficiari del premi l’informe final  
(EU survey). 
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Base IV. Incompatibilitats 

La percepció de l’ajut objecte de la presenta convocatòria és incompatible amb la 

percepció de qualsevol altra ajut que procedeixi de la Comissió Europea.  

 

Base V. Difusió 

 
L’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals farà difusió de la convocatòria i la 
seva resolució a la seva pàgina web. 

 

BASE VIII. Aclariment  

En tot allò no previst expressament, és d’aplicació la normativa pròpia de la Universitat 
de Barcelona. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és 
competència del vicerectorat de Projecció i Internacionalització. 
 
 
 
 
 
 
El Vicerector de Projecció i Internacionalització 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Àlex Aguilar 
 

Barcelona, 27 de gener de 2020             
 
 
 
 
 
 
 
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. 


