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El dia 28 d’abril de 2022 es va aprovar la Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat internacional 
del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona, segons resolució del 
Vicerector de Política d’Internacionalització d'aquesta mateixa data. 
 
La comissió encarregada de fer la valoració de les sol·licituds rebudes, va emetre la proposta 
corresponent el dia 7 de juliol de 2022, per això, 

RESOLC: 

Primer.- Atorgar finançament a les propostes presentades: 

Pel professorat de la modalitat A: 

Professorat 
UB 

Puntuació 
obtinguda 

Import  
concedit (*) 

44010138Y 13,66 1.500,00 € 

X4920264N 13,64 275,00 € 

77999391C 13,46 820,00 € 

47765287Z 12,90 820,00 € (*) 

47676157D 12,56 1.500,00 € 

43518746D 12,48 275,00 € 

77110260T 12,42 820,00 € 

35101058E 12,40 1.500,00 € 

38399143E 12,28 1.500,00 € 

X1614889J 12,22 275,00 € 

46467337T 12,20 275,00 € 

46655825A 12,09 1.500,00 € 

Y0778532L 11,86 820,00 € (*) 

17724889P 11,42 1.500,00 € 

X2682723A 11,15 275,00 € 

43680309C 11,10 1.500,00 € 

46059193Z 11,00 820,00 € 

46126788N 10,80 275,00 € (*) 

52463814D 10,57 530,00 € 

35010143A 10,45 530,00 € 

35077789Y 10,40 1.500,00 € 

38508740R 10,36 275,00 € 

                                                           
(*) L’import de l'ajut concedit es veurà incrementat amb un complement de quota patronal, que tramitarà 
directament la Universitat de Barcelona, a càrrec dels fons disponibles de la convocatòria. 
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36980019K 10,22 1.500,00 € 

X6069255S 10,18 275,00 € (*) 

46224701Z 10,15 1.500,00 € 

49767980M 10,15 1.500,00 € (*) 

X6206449Z 9,92 275,00 € (*) 

37726795X 9,80 820,00 € 

47755127C 9,58 275,00 € (*) 

38081394H 9,56 1.500,00 € 

36517034A 9,55 180,00 € (*) 

Pel professorat de la modalitat B: 

Professorat 
avalador a la 

UB 

Professorat 
beneficiari de 

l’ajut 
Puntuació 
obtinguda 

Import 
concedit 

43518746D AA2976389 12,99 1.115,00 € 

17724889P PA2535934 12,05 1.240,00 € 

37279691A 057778804 11,97 1.240,00 € 

75757152M 7693412 11,71 1.115,00 € 

33936431T XDD727811 11,43 1.115,00 € 

35062483H EI443593 10,89 1.115,00 € 

38820003M 15.530.300-K 10,23 1.240,00 € 

11082699B AAB487965 9,80 1.000,00 € 

46616515T CA24010HK 9,75 995,00 € 

Segon.- Declarar en llista d’espera els sol·licitants següents: 

Pel professorat de la modalitat A: 

Professorat 
UB 

Puntuació 
obtinguda Import 

Y2031913S 9,50 1.500,00 €  

38820466P 9,35 1.500,00 €  

47728190Q 9,20 1.500,00 €  

55326028B 8,60 1.500,00 €  

38083397C 8,56 1.500,00 €  

39162265G 8,34 820,00 € 

38411896X 8,10 275,00 € 
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Pel professorat de la modalitat B: 

Professorat 
avalador a 

la UB 

Professorat 
beneficiari de 

l’ajut 
Puntuació 
obtinguda Import 

52463574E 48541434A 8,25 840,00 € 

40271686C FV771041 8,08 1.240,00 € 

36980019K 04003059 8 ZY9 8,08 875,00 € 

Tercer.- Denegar les propostes presentades pel professorat que no ha assolit la puntuació 
mínima requerida en l’avaluació: 

En la modalitat B (8 punts): 

Professorat 
avalador a la 

UB 

Professorat 
beneficiari de 

l’ajut 

Professorat 
beneficiari de 

l’ajut 
Y3667513Q YA3607160 6,93 

Quart.- Desestimar les propostes presentades pel professorat que no compleix els 
requisits de la convocatòria: 

En la modalitat A: 

Professorat UB Motius 

20495753Q No compleix els requisits de vinculació amb la 
universitat segons la base III 

20901431C No compleix els requisits de vinculació amb la 
universitat segons la base III 

33930538H No compleix els requisits de vinculació amb la 
universitat segons la base III 

36519637F No compleix els requisits de vinculació amb la 
universitat segons la base III 

44842778T No compleix els requisits de vinculació amb la 
universitat segons la base III 

46578206D No compleix el període d’elegibilitat segons la 
base IV 

46995135V No compleix els requisits de vinculació amb la 
universitat segons la base III 

47598466N No compleix els requisits de vinculació amb la 
universitat segons la base III 

Cinquè.- L’ import dels ajuts concedits es farà efectiu de la següent manera: 

En la modalitat A: els ajuts, que estan subjectes a tributació d’IRPF i cotització a la Seguretat 
Social, es transferiran directament als beneficiaris de l’ajut, un cop finalitzada i justificada 
documentalment la mobilitat segons consta a la base X de la convocatòria d’ajuts. 
En cap cas es podrà transferir al departament o projecte de recerca al que pertanyi el beneficiari. 
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En la modalitat B: s’abonarà als beneficiaris de l’ajut, un cop finalitzada i justificada 
documentalment la mobilitat segons consta a la base X de la convocatòria d’ajuts.  
Els beneficiaris procedents de països amb conveni de doble imposició amb l’Estat espanyol 
hauran d’acreditar el Certificat de residència fiscal en el país d’origen, per tal que l’ajut quedi 
exempt de tributació. Per la resta, l’ajut estarà sotmès a la tributació corresponent. 

Sisè.- Que aquesta resolució tingui els efectes marcats a la convocatòria. 

El vicerector de Política d’Internacionalització 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Raul Ramos Lobo 
 
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. 
 

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

		2022-07-15T10:26:49+0200
	43517132M RAUL RAMOS (R: Q0818001J)




