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7a Resolució (extraordinària) (15 d’abril 2021), per la qual s’adjudiquen els
ajuts de mobilitat per a staff a països associats en el marc del Programa
Erasmus+ KA107-2018.

Un cop finalitzat el procés de selecció establert a la 7a convocatòria Erasmus+
KA107-2018 d’ajuts per mobilitat staff a països associats (per a mobilitats
que es facin els cursos acadèmics 2018/2019 i 2019/20 (ampliat fins el 31 juliol
2021)

RESOLC:
Primer. Adjudicar provisionalment els ajuts econòmics dels fons procedents de
la Comissió Europea als membres del personal docent i investigador (PDI) i de
l’administració i serveis (PAS) de la Universitat Autònoma de Barcelona que es
relacionen a l’annex adjunt a aquesta resolució d’acord amb els criteris de
selecció establerts a la convocatòria aprovada per la Comissió de Relacions
Internacionals i Política Lingüística de 8 octubre 2018.
Segon. L’adjudicació definitiva dels ajuts queda supeditada a la presentació de
tota la documentació requerida i a la signatura dels corresponents acords
bilaterals entre la UAB i la universitat de destinació, si escau.
Tercera. Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i
restriccions que puguin emetre les autoritats, en relació amb la situació
sanitària.

El Rector
p.p

2021.04.14
13:29:17
+02'00'

Mario Martínez Muñoz
Vicerector de Relac. Internacionals

2021.04.15
12:38:02 +02'00'
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.
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Annex I

Assignació dels ajuts per a mobilitat docent:
AJUTS ATORGATS
Sol·licitant

Facultat UAB

Universitat de destinació

Dies

Màxim ajut de
manutenció*

Màxim ajut
de
viatge***

Puntuació
total**

STT

1217004

Facultat Ciències i Biociències

Université du Québec à Montréal

5+2

1260€

820€

13

STT

1142737

Facultat Veterinària

Université du Québec à Montréal

5+2

1260€

820€

10

STA

2066990

Facultat Ciències Comunicació

5+2

1260€

1500€

17

STA

2054245****

Facultat Ciències Polítiques i
Sociologia

Universidad Autónoma de Baja
California
Universidad Nacional Autónoma
de México

5+2

1260€

1500€

14

STA

2002700

Facultat Dret

Tblisi State University

5+2

1260€

530€

13

País
Tipus de
destinació mobilitat

Canadà

Mèxic

Geòrgia

(*) El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el
beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i justificades.
En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.
(**) Els criteris de puntuació utilitzats són aquells que apareixen en el “Punt 6. Selecció” de la convocatòria.
(***) La quantia d’ajut de viatge s’ha calculat en funció de la distància entre la institució d’origen i la de destí, tenint en compte les franges establertes per la
Comissió Europea.
(****) Es transfereixen els fons de Brasil a Mèxic, el que permet oferir una beca més a Mèxic. La plaça de Brasil ja no estarà més disponible.
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LLISTA D'ESPERA
País
Tipus de
Sol·licitat mobilitat

NIA

Facultat

STT

1215389

ICTA

STA

1001677

Facultat de Traducció i
Interpretació

Mèxic

Puntuació

Posició a la llista
d'espera

Universidad Nacional Autónoma de México

10

1

Universidad Nacional Autónoma de México

10

2

Universitat de destinació
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