
 
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 de Grau, Màster i 
Doctorat a països associats, aprovada per la Comissió d’Afers Acadèmics el dia 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 la realització d’estades durant el segon semestre del 
curs acadèmic 2017/18 i durant el curs acadèmic 2018/19, fins el 31 de juliol de 2019. 
 
Segons consta a l’apartat 2 de la Convocatòria Erasmus+ KA107-2017 d’ajuts per mobilitat 
d’estudiants de Grau, Màster i Doctorat a països associats sobre els requisits de participació 
específics per mobilitats d’estudiants de grau i màster: No haver realitzat amb anterioritat 
estades de les modalitats Erasmus+ que superin els 7 mesos en el mateix cicle, atès que segons 
el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis 
dins el programa Erasmus+. 
 
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 dels ajuts d’acord amb els requisits establerts en la Convocatòria 
esmentada i les sol·licituds presentades pels estudiants. Annexa a la resolució es van publicar 
els llistats de les sol·licituds admeses amb ajut assignat, el llistat de les sol·licituds en llista 
d’espera i el llistat de les sol·licituds denegades. 
 
Atès que, revisada la documentació corresponent a la resolució de 13 de desembre de 2017 ha 
quedat acreditat que aquesta resolució conté errors aritmètics relatius al càlcul de mesos 
realitzats en estades anteriors en el marc de les diferents modalitats del programa Erasmus+, 
havent estat acceptada una sol·licitud corresponent a una estudiant que ja ha participat en les 
diferents modalitats del programa Erasmus+ per un total de 10 mesos en el mateix cicle, les 
dades de la qual es detallen a continuació: 
 

País NIU 
Universitat de 
destinació 

Nota de 
participació 

Facultat Període d’estada Ajut viatge 
Ajut manutenció 
(durada i quantia)** 

Líban 1390517 
Université 
Saint-Joseph  

10,437 
Traducció i 
interpretació 

2018/19 1r 
semestre 

530 € 
5 mesos (màxim)  
x  650€ (mes)** 

 
 
 
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 del rector, així com amb la resta de 
disposicions de general aplicació.  

 

 



 
 

 

 

 
RESOLC 

Corregir l’error advertit en la resolució de 13 de desembre de 2017 en el sentit de denegar la 

sol·licitud que no complia els requisits de participació, les dades de la qual es relacionen 

seguidament:  

País NIU Facultat Motiu d’exclusió 

Líban 1390517 
Traducció i 
interpretació 

No compleix els requeriments de la convocatòria: No haver realitzat 
amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus+ que superin els 7 
mesos en el mateix cicle. 

 

 

La rectora 

Per autorització 

   

Mario Martínez Muñoz 

Vicerector de Relacions Internacionals 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a 

comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acte, de conformitat amb el que disposa l’article 8 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 previ al contenciós administratiu davant la rectora de la UAB, en el 

termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació o, si s’escau, des del dia següent 

de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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