
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA MOBILITAT INTERNACIONAL DEL 
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

I PER A PROFESSORAT INTERNACIONAL CONVIDAT 

RECLAMACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

En el marc de la convocatòria d’ajuts per a la mobilitat internacional del personal docent i 
investigador de la Universitat de Barcelona i per a professorat internacional convidat, 
publicada en data 22 d’abril de 2022, i segons el que estableix la Base V de la convocatòria 

RESOLC:  

Primer.-Reclamar la documentació que s’especifica al llistat: 

DNI  DOCUMENTS A ESMENAR  

25435299J Manca signatura del / de la sol·licitant 
Manca vistiplau de la Direcció del departament 

38508740R Manca Carta d’Invitació de la universitat de destí  

46224701Z Manca vistiplau de la Direcció del departament 

Segon.- Es disposa de 10 dies hàbils per esmenar la documentació pel procediment 
d’Instància Genèrica (seguint les mateixes indicacions de la Base V de la convocatòria) a 
comptar a partir de la data de publicació de la reclamació de documentació.  

Tercer-. Aquells candidats que no lliurin la documentació reclamada en la forma i el termini 
establert, quedaran exclosos de la convocatòria.  

Quart-. La resolució de concessió dels ajuts es publicarà en la seu electrònica i es 
comunicarà per escrit als interessats a partir del 27 de juny de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html


 
 

 
 

 
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. 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
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