
   
 
 
 
 

 

Vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent de la Universitat de les Illes Balears. 

 

Ajuts a la mobilitat i internacionalització de 
l’alumnat de postgrau de la Universitat de les Illes 

Balears 
La Comissió de Selecció dels Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l’alumnat de 
postgrau de la Universitat de les Illes Balears, reunida el dia 27 de setembre de 2021, 
acorda atorgar els següents ajuts:  
 

Alumnat 
Quantitat 

Sol·licitada 
Quantitat 
Concedida  

Andrei, Daniela  9.139,00 € 2.400,00 € 

Castro García, César 2.746,44 € 1.200,00 € 

Luna Díaz, Jennifer Mabel 2.746,44 € 1.200,00 € 

Talavera Martínez, Lidia 4.045,00 € 0 €* 

*Ajut denegat. Per no existir conveni de col·laboració vigent per la realització d’activitats curriculars. 

 
El pagament d’aquest ajut es farà efectiu en un sol abonament, a partir del moment 
en que l’alumnat aporti la documentació següent: 

• DNI o TIE 

• Certificat de titularitat del compte bancari 
 

Al termini de la seva estància hauran de presentar les targetes d’embarcament dels 
bitllets d’avió. En cas que el període gaudit sigui inferior al sol·licitat per un marge 
superior al 10 per cent, s’haurà de tornar el doble de la diferència entre els diners 
atorgats i els que realment correspondrien al temps que hagi durat l’estada. 
 
D’acord amb la convocatòria, els sol·licitants beneficiaris hauran d’acceptar per escrit 
la concessió. El termini màxim per a l’acceptació és de 10 dies laborables següents a 
la comunicació de la resolució.  
 
La qual cosa, complint l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, us notifico, amb l’advertència 
que contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs d’alçada davant el Rector 
d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 
112.1, 121 i 122 de la Llei esmentada. 
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