CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE BEQUES DE MOBILITAT
AMB FINALITAT DE DOCÈNCIA DINS EL PROGRAMA ERASMUS+ PER ALS
PROFESSORS DE LA UB (CURS 2019-2020)
ERASMUS+: ERASMUS-STA (modalitat KA103)

RESOLUCIÓ
En el marc de la convocatòria de mobilitat per a professors de la UB dins el programa
Erasmus+ de la EACEA, (curs 2019-2020), de data 22 de gener de 2020,
RESOLC:
Primer.- Atorgar finançament a les sol·licituds presentades pels següents professors en la:
DNI

UNIVERSITT DE DESTÍ

35003149R

MAINZ01 - JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAET
MAINZ

40303970N

WIEN01 - UNIVERSITAET WIEN

39866544T

BORAS01 - HOGSKOLAN I BORAS

37279691A

BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

05429468L

KOBENHA01 - KOEBENHAVNS UNIVERSITET

46361954A

VERONA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

36520786Y

BANGOR01 - BANGOR UNIVERSITY

36980019K

MARSEIL84 - AIX-MARSEILLE UNIVERSITY (AMU)

46233284H

PORTO02 - UNIVERSIDADE DO PORTO

46707376B

MILANO01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

36979722T

MONTPEL03 - UNIVERSITE PAUL VALERY
(MONTPELLIER III)

46740188W

LISBOA109 - UNIVERSIDADE DE LISBOA

Segon.- No admetre a tràmit les mobilitats presentades pels següents sol·licitants per no
complir els criteris d’elegibilitat de la convocatòria:
DNI
43421774M
75757152M
Tercer. - Els beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar en el termini comprès entre
el 9 i el 16 d’octubre (ambdós inclosos), mitjançant l’aplicació SOP. En cas de no comunicar
l'acceptació dins el termini establert, es considerarà que la plaça de mobilitat no ha estat
acceptada i es cancel·larà.
Quart.- Donada la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 i
les indicacions de l’Agència Nacional Erasmus que ha autoritzat prorrogar el projecte per un
termini de 12 mesos, queda modificada la clàusula tercera de la convocatòria i les mobilitats
es poden dur a terme fins el 31 de desembre de 2021.
Cinquè.- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base novena de la
convocatòria.

Vicerectora d’ internacionalització

Dra. Bibiana Crespo Martín
Barcelona, 8 d’octubre 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.

