
Resolució 369/2021, de 16 de març 2021, per la qual es resol la 
convocatòria excepcional d’ajuts del programa ERASMUS+ KA103 de 
mobilitat de professorat per a missions docents (STA ja realitzades) 
cursos acadèmics 2019/20 i 2020/21. 

D’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria excepcional d’ajuts del 
programa ERASMUS+ KA103 de mobilitat de professorat per a missions docents (STA ja 
realitzades) cursos acadèmics 2019/20 i 2020/21, publicades a la pàgina web del Gabinet de 
Relacions Internacionals el passat 28 de gener de 2021, sense que s’hagi presentat cap 
al·legació ni esmena en temps i forma, contra el llistat provisional de sol·licituds admeses i 
excloses a priorització, publicat el 2 de març de 2021 a la mateixa pàgina web 

He resolt, 

1. Adjudicar un ajut ERASMUS+ KA103 de mobilitat per a missions docents STA als
Professors el nom i cognoms dels quals es relaciona a l’Annex 1.

2. Hi ha fons suficients per fer front a aquesta convocatòria amb càrrec al projecte 9-
1921KA103_STA, de la posició pressupostària G/48420/ESP i centre gestor 111000.

3. L’import individual dels ajuts es calcularà d’acord amb els criteris establerts per la
normativa corresponent de la Comissió Europea i les característiques específiques de
cada mobilitat establertes al conveni de subvenció ERASMUS+ i d’acord amb el certificat
de l’estada.

4. Un cop signada la resolució d’adjudicació dels ajuts, el Gabinet de Relacions
Internacionals comunicarà als interessats la concessió de l’ajut i donarà d’alta la mobilitat
a la Mobility Tool.

5. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, sense perjudici de la
possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la publicació.

Barcelona, 16 de març de 2021 

Prof. Francesc Torres 

Rector 



              
  
 

 

ANNEX 1 

 

Cognoms Professor Nom Professor Centre Codi ERASMUS OBSERVACIONS 
TURMO 
CODERQUE JOSE 250 - ETSECCPB F PARIS068 MOBILITAT EN LLISTA ESPERA DE LA 2a 

CONVOCATÒRIA CURS 2019/20 
 


