Resolució de 23 de novembre de 2021, per la qual es modifiquen els calendaris
de les Convocatòries Erasmus+ KA107 2019 i Erasmus+ KA107-2020.
Un cop aprovades les Convocatòries Erasmus+ KA107 d’ajuts per mobilitat d’estudiants de grau, de
màster i de doctorat a països associats i per a personal acadèmic i d’administració, KA107 2019 i KA107
2020.
Donat que es veu la necessitat d’establir noves dates de resolució de les convocatòries per així poder
donar més opcions de mobilitat als interessats.
Atès que no hi ha marge per a convocar una nova sessió de la comissió abans de l’obertura de les dates
d’inici de sol·licituds per al nou període de resolució, es procedeix a modificar els calendaris de les
convocatòries i a informar de la rectificació en la propera sessió de la comissió als membres de la mateixa,
per al seu coneixement.

RESOLC:
Es modifiquen els calendaris, tal com s’indica:
KA 107 2019
Del 16 de novembre del 2021 al 15 de febrer de 2022
Del 16 de febrer al 15 de maig de 2022

KA 107 2020
Del 16 de novembre del 2021 al 15 de febrer de 2022
Del 16 de febrer al 15 de maig de 2022
Del 16 al 31 de juliol de 2022 i de l’1 al 15 de setembre
Del 16 de setembre al 15 de novembre de 2022
Del 16 de novembre del 2021 al 15 de febrer de 2023
Del 16 de febrer al 15 de maig de 2023

El Rector
Per autorització,

15 de març de 2022
15 de juny de 2022

15 de març de 2022
15 de juny de 2022
17 d’octubre de 2022
15 de desembre de 2022
15 de març de 2023
15 de juny de 2023
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Mario Martínez Muñoz
Vicerector de Relacions Internacionals
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de novembre de 2021

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 el rector 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.

