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5a Resolució (15 d’abril de 2021), per la qual s’adjudiquen els ajuts de mobilitat
per a staff a països associats en el marc del Programa Erasmus+ KA107-2019.

Un cop finalitzat el procés de selecció establert a la 5a convocatòria Erasmus+
KA107-2019 d’ajuts per mobilitat staff a països associats (per a mobilitats que es
facin els cursos acadèmics 2020/21 i 2021/22 fins el 31 de juliol de 2022)

RESOLC:
Primer. Declarar la resolució nul·la per falta de candidats d’acord amb els criteris
especificats en la convocatòria aprovada per la Comissió de Relacions Internacionals i
Política Lingüística del 16 d’octubre de 2019

El Rector
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Mario Martínez Muñoz
Vicerector de Relac. Internacionals
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Francisco José Morente Valero
Vicerector de Personal Acadèmic

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 d’abril de 2021

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats de contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici de la possibilitat
d’interposar potestativament recurs de reposició davant la rectora d’aquesta universitat en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resolució de 15 d’abril de 2021, per la qual s’adjudiquen els ajuts de mobilitat staff a països associats en el marc del Programa
Erasmus+ KA107-2019

