Resolució Nº 1382/2018 del 10 de juliol de 2018, per la qual es resol la primera
convocatòria d’ajuts del programa ERASMUS+ de mobilitat de professorat per a
missions docents KA107 Curs 2017/19.

D’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria d’ajuts del programa
ERASMUS+ de mobilitat de professorat per a missions docents KA107 Curs 2018/19,
publicades a la pàgina web del Gabinet de Relacions Internacionals (GRI) el passat 11 de
maig de 2018, i ateses les al·legacions i esmenes presentades, en temps i forma, contra el
llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses a priorització, publicat el 26 de juny de
2018 a la mateixa pàgina web

He resolt,

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

2. La suma total dels ajuts concedits a la primera convocatòria no esgota el pressupost
específic concedit amb aquesta finalitat pel “Servicio Español Para la Internacionalización de
la Educación”. Així doncs, hi haurà una segona convocatòria.

3. Hi ha fons suficients per fer front a aquesta segona convocatòria en el marc de la posició
pressupostària G/48420/ESP i centre gestor 111000, amb càrrec als següents projectes:
7-ERASMUS-KA107-EUA
7-ERASMUS-KA107-MALAYSIA
7-ERASMUS-KA107-MOROCCO
7-ERASMUS-KA107-RUSSIA
7-ERASMUS-KA107-CANADA,
4. 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.

5. Un cop realitzada la resolució d’adjudicació dels ajuts ERASMUS+ KA107 2018/19, el
Gabinet de Relacions Internacionals notificarà als interessats la concessió de l’ajut.
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1. Els adjudicataris hauran de completar i signar el conveni de subvenció ERASMUS+, amb
indicació expressa del compte corrent personal on es farà efectiu l’ajut. Una vegada signat
i presentat aquest conveni al GRI, si els beneficiaris ho demanen expressament, se’ls
ingressarà el 70% de l’ajut. El 30% restant s’ingressarà un cop realitzada l’estada i
presentats els documents justificatius que s’indiquen a la convocatòria.

2. 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, l’adjudicatari hauria de
reintegrar a la Universitat la part de l’ajut percebuda.

3. 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, 10 de juliol de 2018

Prof. Francesc Torres
Rector
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ANNEX 1
Centre

Cognoms Professor/a

Nom Professor/a

País destinació

205 - ESEIAAT

CASALS TERRÉ

JASMINA

Malàisia

205 - ESEIAAT

CAÑAVATE ÁVILA

FRANCISCO JAVIER

Rússia

205 - ESEIAAT

COLOM FAJULA

XAVIER

Rússia

230 - ETSETB

CASADEMONT SERRA

JORDI

Marroc

240 - ETSEIB

COSTA CASTELLÓ

RAMÓN

Canadà

270 - FIB

CABRÉ CARCÍA

JOSE

Malàisia

270 - FIB

LARROSA BONDIA

FRANCISCO JAVIER

Malàisia

270 - FIB

HERRERO ZARAGOZA

JOSÉ RAMÓN

EEUU
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