
 
 

 

 

Resolució 692 del 10 d’abril de 2019 per la qual s’adjudiquen les places de 
mobilitat de formació per al PAS de la UPC en el marc del Programa Erasmus+ 
2018/2020 Accions KA103 (primer període de 1a Convocatòria) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D’acord amb el que estableixen les bases de la primera convocatòria d’ajuts 
del programa ERASMUS+ KA103 de mobilitat de personal d’administració i 
serveis per al curs 2019/2020 publicades a la pàgina web del Gabinet de 
Relacions Internacionals el 20 de març de 2019, i un cop finalitzat el procés de 
selecció establert en la mateixa 

 

RESOLC: 

Primer: Adjudicar provisionalment els ajuts econòmics per a les estades de 
Mobilitat del PAS de la Universitat Politècnica de Catalunya que es relacionen 
a l’Annex 1 d’aquesta resolució, en base als fons atorgats pel Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación - SEPIE. 

Segon: L’adjudicació definitiva dels ajuts queda supeditada, en un primer lloc, 
a l’acceptació de la persona beneficiària per la Universitat de destinació, i, en 
un segon lloc, per la presentació de tota la documentació requerida. 

Tercer: Si finalment no es realitzés l’estada de mobilitat objecte de la 
convocatòria o s’incomplís algun dels requisits establerts a les bases de la 
convocatòria, la persona adjudicatària hauria de reintegrar a la Universitat la 
part de l’ajut percebuda. 

 
 
 
 
 



 
 
Quart: Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, les persones 
interessades poden presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació, o bé presentar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de 
dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació o de la publicació de 
l’acte, d’acord amb els art. 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre 
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener i els art. 8 i 46.1 de la Llei 
29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosos 
Administrativa. 
 
 

 

 
Xavier Massó 
Gerent de la UPC  
 
Barcelona, 10 d’abril de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Annex 1  

CONCESSIÓ D’AJUTS DE MOBILITAT ERASMUS+ KA103 2019/2020 PAS-UPC.  

D’acord amb les bases de la convocatòria i atès que s’han presentat moltes sol·licituds els imports 
de les quals excedeixen el pressupost d’Erasmus+ per a aquest període, proposem com a persones 
adjudicatàries aquelles que no han gaudit de cap mobilitat o han gaudit d’una única mobilitat abans 
de l’any 2019: 

DNI/NIE 

44199718C 

46456298R 

46721287F 

38120679L 

38841142F 

35124724K 

 

SOL·LICITUDS DENEGADES ERASMUS+ KA103 2019/2020 PAS-UPC, però en llista d’espera, atenent 
a la data en què es va produir la primera mobilitat que van gaudir, de data més antiga a data més 
actual: 

 

SOL·LICITUDS DENEGADES ERASMUS+ KA103 2019/2020 PAS-UPC : 

 

DNI/NIE Motiu de la denegació 

35092918R Per manca de finançament. Ha gaudit de dues mobilitats anteriorment 

52214678D Per manca de finançament. Ha gaudit de dues mobilitats anteriorment   

39165639C Per manca de finançament. Ha gaudit de mobilitat l’any 2019 

DNI/NIE Motiu de la denegació 

43514440M No compleixen el punt 8.3. de la convocatòria (estar participant en la UPC en alguna 
activitat o projecte relacionat amb la formació de la universitat de destinació) 

36925927W No compleixen el punt 8.3. de la convocatòria (estar participant en la UPC en alguna 
activitat o projecte relacionat amb la formació de la universitat de destinació) 

36511778Z No compleixen el punt 8.3. de la convocatòria (estar participant en la UPC en alguna 
activitat o projecte relacionat amb la formació de la universitat de destinació) 


