
 

   

Resolució relativa a la convocatòria d'ajuts de mobilitat internacional per a 
professorat universitari en el marc del Programa de millora i innovació en la formació 
de mestres (MOB-MIF) 
 
La Resolució EMC/2947/2017, de 19 de desembre (DOGC núm. 7523 – 27.12.2017), 
aprova les bases reguladores dels ajuts de mobilitat internacional per a professorat 
universitari en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MOB-
MIF). 
 
La Resolució EMC/13/2018, de 9 de gener (DOGC núm. 7536 – 13.1.2018), obre la 
convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional per a professorat universitari en el marc del 
Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MOB-MIF) (ref. BDNS 380837). 
 
El capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’ aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, regula el règim jurídic de les 
subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya. 
 
És d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre.  
 
El Decret 223/2013, de 15 d’octubre, crea la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
i en regula el funcionament, així com el del Registre electrònic i el Tauler electrònic. 
 
La Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, aprova les bases generals que han de regir la 
concessió de beques i ajuts fets públics per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR).  
 
L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, (DOGC núm. 6890, de 11.6.2015), regula les formes 
de justificació de subvencions. 
 
La base 10.4 de la Resolució EMC/2947/2017, de 19 de desembre, estableix que vist 
l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució 
definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori. 
 
L’article 6.5 de la Resolució EMC/13/2018, de 9 de gener, estableix que la resolució de la 
convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la 
persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de 
desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 
27.1.2003). 
 
El president de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris, en l’ús de les funcions que li 
han estat delegades i vista la proposta de resolució definitiva del director executiu de 
l’AGAUR;  
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Resolc: 
 

1. Concedir els ajuts de mobilitat internacional per a professorat universitari en el marc 
del Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MOB-MIF), que es 
detallen al document adjunt: “Sol·licituds concedides”, per un import total de 
16.650,00 euros, a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de l’AGAUR per a 
l’any 2018. 

 
2. Denegar les sol·licituds que figuren al document adjunt: “Sol·licituds denegades”, 

pels motius que s’indiquen i atenent als criteris d’avaluació i selecció establerts a les 
bases de la convocatòria. 

 
3. Sotmetre l’atorgament dels ajuts al compliment per part dels seus destinataris de les 

condicions i obligacions establertes a la Resolució EMC/2947/2017, de 19 de 
desembre (DOGC núm. 7523 – 27.12.2017), especialment al previst a les bases: 3 i 
16 relatives al període i a al termini i forma de justificació, respectivament, i a la 
Resolució EMC/13/2018, de 9 de gener (DOGC núm. 7536 – 13.1.2018).  
 

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs 
potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts 
Universitaris, en el termini d’un mes, a  comptar des de l’endemà de la  seva publicació al 
Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, o bé un recurs 
contenciós administratiu interposat directament davant del jutjat contenciós administratiu de 
Barcelona corresponent en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els 
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
Signat a Barcelona. 
 
P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003) 
 
 
El president de la Comissió Executiva  
d’Ajuts Universitaris 
 
Josep Pallarès Marzal 
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ANNEX: SOL·LICITUDS CONCEDIDES
Ajuts de mobilitat internacional per a professorat universitari en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres 2017

NÚM. EXP. NOM SOL·LICITANT CENTRE ESTADA DESGLOSSAMENT IMPORT IMPORT ATORGAT
2017 MMIF 00006 Carrillo Flores, Isabel Collège Universitaire Henry Dunant Ajut en concepte de manutenció: 1.500,00€

Ajut en concepte de desplaçament : 500,00€
2.000,00€

2017 MMIF 00008 Comajoan Colomé, Llorenç Tufts University Ajut en concepte de manutenció: 850,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 800,00€

1.650,00€

2017 MMIF 00009 González  Parera, Montserrat Harvard University Ajut en concepte de manutenció: 850,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 800,00€

1.650,00€

2017 MMIF 00012 Hernández González, Vicenç Polytechnic Institute of Guarda Ajut en concepte de manutenció: 850,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 500,00€

1.350,00€

2017 MMIF 00011 Juanola  Terradellas, Roser Santa Caterina Florianòpolis Ajut en concepte de manutenció: 850,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 800,00€

1.650,00€

2017 MMIF 00001 Martín Martínez, Almudena University of Chester Ajut en concepte de manutenció: 1.500,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 500,00€

2.000,00€

2017 MMIF 00013 Pascual Calvo, Xavier Pädagogische Hochschule Freiburg Ajut en concepte de manutenció: 850,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 500,00€

1.350,00€

2017 MMIF 00005 Pla Campàs, Gil Universität zu Köln Ajut en concepte de manutenció: 850,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 500,00€

1.350,00€

2017 MMIF 00007 Salat Torres, Júlia Université Toulouse Jean Jaurès Ajut en concepte de manutenció: 850,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 500,00€

1.350,00€

2017 MMIF 00003 Tresserras Casals, Eva Hunter College Ajut en concepte de manutenció: 1.500,00€
Ajut en concepte de desplaçament : 800,00€

2.300,00€
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ANNEX: SOL·LICITUDS DENEGADES
Ajuts de mobilitat internacional per a professorat universitari en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres 2017

NÚM. EXP. ID SOL·LICITANT MOTIU
2017 MMIF 00002 46623891Q No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en compte les valoracions cientificotècniques i la priorització dels deganats, segons s'estableix a les bases

reguladores.
2017 MMIF 00010 77294256L No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en compte les valoracions cientificotècniques i la priorització dels deganats, segons s'estableix a les bases

reguladores.
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