
 
 
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA MOBILITAT INTERNACIONAL DEL PERSONAL 

DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I PER A 
PROFESSORAT INTERNACIONAL CONVIDAT. 

 
 

CORRECCIÓ A LA RESOLUCIÓ D’OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA 
PUBLICADA EL 25 D’ABRIL DE 2022 

 
 
 
Degut a un error en la informació publicada a l’Annex 1 amb les Bases de la convocatòria, 
el vicerector resol aprovar la correcció següent: 
 
 
En el tercer punt de la Base X (Seguiment i Justificació) on s’especifica el termini per a 
la presentació de la documentació justificativa de l’estada, hauria de constar el text següent: 
 
 
La documentació justificativa de l’estada caldrà presentar-la 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 de l’ajut (en cas de que es tracti 
d’un ajut de mobilitat aplicant l’efecte retroactiu d’aquesta convocatòria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raúl Ramos Lobo  
Vicerector de Política d’Internacionalització 
 
 
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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