CONVOCATÒRIA ERASMUS+ PRÀCTIQUES 2019/20
SETÈ PERIODE DE SOL·LICITUDS

Antoni Luna Garcia, Vicerector d’Internacionalització de la Universitat Pompeu Fabra, en
virtut de la competència que em confereix la delegació del rector de 31 de maig de 2021.
Vista la resolució de data 26 de novembre de 2019 per la qual s’aprovava la convocatòria
del programa Erasmus+ Pràctiques de la UPF per al curs acadèmic 2019/20, en la què es
convocaven 60 ajuts de mobilitat en pràctiques a Europa.
Vista la resolució de data 12 de març de 2021 per la qual s’obrien nous períodes de
sol·licituds no previst en l’anterior resolució de 27 de novembre de 2020.
Vistes les sol·licituds presentades pels i per les estudiants de la Universitat Pompeu
Fabra a través de la Seu Electrònica de la UPF durant el setè període de sol·licituds.

RESOLC aprovar i fer públic:
1er – Llistat d’estudiants adjudicataris/àries de la beca Erasmus+ Pràctiques (Annex 1).
2n – Llistat d’estudiants exclosos/es de la beca Erasmus+ Pràctiques (Annex 2).
3er – Els i les estudiants adjudicataris/àries rebran una comunicació detallada sobre els
tràmits administratius que cal fer abans de marxar a l’estranger, informació pràctica
sobre la mobilitat, així com la documentació que hauran d’omplir i presentar per al
correcte seguiment de l’estada. També tenen a la seva disposició el web Ja tinc una plaça
Erasmus pràctiques – Què he de fer?
4art – Procedeix, juntament amb la resolució dels ajuts, concretar les condicions generals
d’aquests, segons es detallen a continuació:
a) Procedirà a la percepció de l’ajut si hi ha mobilitat física (desplaçament i residència al
país d’acollida), degudament acreditada amb el certificat d’estada per a la durada
mínima de dos mesos que estableix el Programa Erasmus+, independentment del
caràcter de les pràctiques a la institució d’acollida, que poden ser completament
presencials o combinades amb un component de virtualitat.

b) Si hi ha un període de pràctiques virtuals, l’estudiant no rebrà finançament, si no hi
ha desplaçament físic.
c) Els ajuts queden supeditats a la mobilitat efectiva, altament condicionada a les
regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats amb relació a la situació
sanitària, així com a la continuïtat i condicions del Programa Erasmus+.
d) Amb caràcter general, no es reemborsaran les despeses incorregudes (vols,
allotjament, visats) en cas que les estades finalment no es puguin realitzar per part
dels adjudicataris. De manera excepcional, si es notifiquen casos de situacions
sobrevingudes o força major, sempre d’acord a la normativa i instruccions de SEPIE,
aquest reemborsament fos possible, es podrà valorar una compensació, condicionada
a la disponibilitat pressupostària. S’haurà de justificar documentalment la
participació en totes les activitats, ja siguin virtuals, presencials o combinades.
e) En cas de força major, la durada de la mobilitat física pot reduir-se o cancel·lar-se i
ser substituïda per una ampliació de la mobilitat virtual. Es permeten períodes
d’interrupció entre la mobilitat física i virtual, sempre que l’activitat es porti a terme
abans del 30 de setembre de 2021.
5è – D’acord amb les bases VI de la convocatòria de 26 de novembre de 2019, els ajuts
que han quedat vacants en aquest periode s’acumularan per al següent periode, si escau.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà de la seva publicació. De forma alternativa, els interessats poden interposar potestativament un recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la
seva publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt
expressament el recurs de reposició interposat o s'hagi produït la desestimació del recurs esmentat per silenci
administratiu.

