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Resolució d’esmena de  la Resolució de 13 de desembre de 2017 (1a 
resolució), per la qual s’adjudiquen els ajuts de la convocatòria   
Erasmus+ KA107-2017 per mobilitat d’estudiants a països associats, per a 
mobilitats que es facin els cursos acadèmics 2017/18 i 2018/19 fins el 31 
de juliol de 2019. 

 
La convocatòria  Erasmus+ KA107-2017 d’ajuts per mobilitat d’estudiants a 
països associats, aprovada per la Comissió de Relacions Internacionals i 
Política Lingüística de 19 d’octubre de 2017 estableix els requisits de 
participació i el procediment d‘assignació d’ajuts sol·licitats en el marc del 
programa Erasmus+ KA107 per a mobilitats que es facin els cursos acadèmics 
2017/18 i 2018/19 fins el 31 de juliol de 2019. 
 
La resolució de 13 de de desembre de 2017, publicada al web de la UAB, 
apartat de “Mobilitat i Intercanvi Internacional”, apartat Erasmus+ KA107 
Partner Countries, va fer públics el resultats de l’assignació d’ajuts d’acord amb 
els requisits establerts en la Convocatòria esmentada i les sol·licituds dels 
estudiants. Annexa a la resolució es van publicar els llistats de les sol·licituds 
admeses, en llista d’espera i denegades. 
 
Un cop revisada la documentació corresponent a la resolució de 13 de 
desembre de 2017, ha quedat acreditat que aquesta resolució conté errors 
materials, atès que no s’han resolt totes les sol·licituds presentades dintre del 
termini oficial.  
 
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú, estableix que les administracions poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 
fet o aritmètics en els seus actes. 
 
Per tot això i de conformitat amb els articles 75 i 193 dels Estatuts de la UAB, 
aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, referents a les competències de 
la rectora, així com amb la resta de disposicions de general aplicació.  
 

 
Atesos els motius exposats, 
 
 

RESOLC: 
 

 Primer. Incorporar les sol·licituds pendents segons la següent taula: 
 

NIA Centre País destinació Resolució 

1421114 Escola Massana Israel Ajut atorgat 

1422738 Biociències Austràlia Llista d’espera – posició 1 –  

1458116 Ciències Canadà Denegat 

1425043 Ciències de la Comunicació  Austràlia Denegat 
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i actualitzar l’annex adjunt d’acord amb aquesta informació i d’acord amb els 
criteris de selecció establerts a la convocatòria aprovada per la Comissió de 
Relacions Internacionals i Política Lingüística de 19 d’octubre de 2017.  
 
 
Segon. L’adjudicació definitiva dels ajuts no es produirà fins que no s’hagi fet 
efectiva l’acceptació de l’estudiant per la universitat de destinació, i s’hagin 
completat tots els tràmits exigits, d’acord amb les condicions de la 
convocatòria. 
 
 
La Rectora 

per autorització 

 

 

 

 

 

Mario Martínez Muñoz                                 

Vicerector de Relacions Internacionals 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de desembre de 2017 
 

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 

Resolució d’esmena de la resolució de 13 de desembre de 2017, per la qual s’adjudiquen els ajuts de mobilitat d’estudiants a països associats en el marc del Programa Erasmus+ KA107-2017 

 

Assignació dels ajuts per a mobilitat d’estudiants: 
  

AJUTS ATORGATS 

País NIU Universitat de destinació 
Nota de 

participació 
Facultat Període d’estada 

Ajut  
viatge 

Ajut manutenció 
(durada i quantia)** 

Austràlia 

1311745 University of Technology Sydney 9,416 Ciències de la Comunicació 2017/18 2n semestre 1.100 € 
5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

1425835 University of Technology Sydney 9,240 Ciències de la Comunicació 2017/18 2n semestre 1.100 € 
5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

Canadà 

1388455 Thompson Rivers University 
10,130  

(doble titulació) 
Biociències 2017/18 2n semestre 1.100 € 

5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

1420904 Thompson Rivers University 
9,770 

(doble titulació) 
Biociències 2017/18 2n semestre 1.100 € 

5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

Israel 

1421114 
Bezalel Academy of Arts and 
Design 

9,060 Escola Massana 2018/19 Curs complet 530 € 
5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

1389396 
Bezalel Academy of Arts and 
Design  

6,720 Escola Massana 2018/19 1r semestre 530 € 
5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

Líban 1390517 Université Saint-Joseph  10,437 Traducció i interpretació 2018/19 1r semestre 530 € 
5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

 
 
 

(**) La quantitat total de l’ajut de manutenció es calcularà segons les dates reals d’inici i finalització de l’estada, d’acord amb el 
calendari acadèmic de la universitat de destinació. 
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LLISTA D'ESPERA 

País NIU Facultat 
Nota 

participació 
Posició a la 

llista d'espera 
Període d’estada 

Austràlia 

1422738 Biociències 9,010 1 2018/19 1r semestre 

1428671 Biociències 8,965 2 2017/18 2n semestre 

1425186 Ciències 8,931 3 2018/19 1r semestre 

1427588 Dret 8,670 4 2018/19 curs sencer 

1391885 Ciències 8,632 5 2017/18 2n semestre 

1460517 Ciències 8,570 6 2018/19 2n semestre 

1430995 Ciències 7,998 7 2018/19 2n semestre 

1430794 EUSS 7,750 8 2018/19 1r semestre 

1459177 Traducció i Interpretació 7,265 9 2018/19 2n semestre 

Canadà 

1422736 Biociències 9,725 1 2018/19 1r semestre 

1426235 Biociències 9,673 2 2018/19 1r semestre 

1424781 Economia i Empresa 8,650 3 2018/19 curs sencer 
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DENEGATS 

País NIU Facultat Motiu denegació 

Austràlia 

1325929 Economia i Empresa No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1389843 Traducció i interpretació No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1397322 Biociències No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1421634 Biociències No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1422384 Traducció i interpretació No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1423930 Psicologia No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1427720 Empresa No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1455203 Lletres No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1458027 Traducció i interpretació No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1425043 Comunicació No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme 

1458590 Comunicació No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1460615 Dret No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme 

1462494 Comunicació No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1492400 Dret No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme 

Canadà 

1394557 Biociències No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1400693 Biociències No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1421634 Biociències No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1458116 Ciències No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme 

1422082 Lletres No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1422642 Traducció i interpretació No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1424957 Economia i Empresa No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1426142 Economia i Empresa No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 

1427588 Dret No ha obtingut plaça del UAB Exchange Programme a cap de les universitats de l'Erasmus+ KA107-2017 
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