
    
 
  

   

 

 
 
 
 

1 
 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE  MOBILITAT AMB FINAL ITAT DE 

FORMACIÓ DINS DEL PROGRAMA ERASMUS+ PER AL PERSONAL  
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UB (Curs 2017-2018)  

 
ESMENA A LA CONVOCATÒRIA PUBLICADA L’11 DE JUNY DE 2018 

 
El vicerector de projecció i internacionalització, de conformitat amb les previsions de 
l’Estatut de la Universitat de Barcelona i de l’article 14 de la normativa sobre mobilitat 
internacional d’estudiants a la Universitat de Barcelona, en data 11 de juny, va aprovar 
les bases que han de regir la concessió de beques de mobilitats dins el marc del 
programa Erasmus+ KA107 (mobilitat entre països del programa i països associats, a 
càrrec del finançament del projectes 2016-1-ES01KA107-023474. 
 
 
Tenint en compte les circumstàncies següents: 
 

- Donada la proximitat de la data de finalització/execució del projecte 
- Donat que les places que s’ofereixen en aquesta convocatòria no es van omplir 

a les anteriors convocatòries que es van publicar  
 

 
el Vicerector resol aprovar la correcció següent: 
 
Tercera. Beneficiaris i requisits de les sol·licitu ds 

 
Es poden beneficiar d'aquestes beques les persones que compleixin els 
requisits següents, tant en el moment de fer la sol·licitud com durant tot el 
període de l'ajut: 

• Ser europeu o tenir residència permanent. 

• Ser personal funcionari o contractat laboral a la UB o, ser personal 
funcionari interí o personal laboral temporal a la UB, per la pertinença del 
projecte presentat i la possibilitat de continuïtat, s'hagi de tenir en compte. 

• Que hagi estat acceptat per una institució de qualsevol dels països 
esmentats a la base segona, d’aquesta convocatòria, en funció de la 
Modalitat per la qual es presenti la sol·licitud. 

• El Personal d’Administració i Serveis del Grup UB podrà optar també als 
ajuts segons disponibilitat pressupostària 

 
Queda  modificat de la següent manera: 
 
Tercera. Beneficiaris i requisits de les sol·licitu ds 
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Es poden beneficiar d'aquestes beques les persones que compleixin els 
requisits següents, tant en el moment de fer la sol·licitud com durant tot el 
període de l'ajut: 

• Ser europeu o tenir residència permanent. 

• Ser personal funcionari o contractat laboral a la UB o, ser personal 
funcionari interí o personal laboral temporal a la UB o professor de la UB 
amb càrrec de gestió, per la pertinença del projecte presentat i la 
possibilitat de continuïtat, s'hagi de tenir en compte. 

• Que hagi estat acceptat per una institució de qualsevol dels països 
esmentats a la base segona, d’aquesta convocatòria, en funció de la 
Modalitat per la qual es presenti la sol·licitud. 

• El Personal d’Administració i Serveis del Grup UB podrà optar també als 
ajuts segons disponibilitat pressupostària 

 
 
 
El vicerector de projecció i internacionalització 
 
 
 
 
 
 
Àlex Aguilar Vila 
 
Barcelona, 15 de juny de 2018 
 
 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva 
executivitat immediata, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es pot interposar en el 
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució, segons el 
que estableix l’article 46 de la llei esmentada. També podeu interposar qualsevol altre recurs 
que considereu procedent. No obstant això, les persones interessades poden optar per 
interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar 
des de l’endemà de la data de la publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest 
cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no recaigui resolució 
expressa o presumpta dels recursos de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 
116 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 


