
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2022 , de concessió de mobilitat SICUE per a alumnes de la Universitat de Barcelona. Convocatòria
2022-2023

El dia 8 de gener de 2021 es va publicar la convocatòria 2022-2023 de mobilitat SICUE per als alumnes de la Universitat de Barcelona.

Segons els criteris de valoració i priorització de la convocatòria, les Comissions de Selecció de Mobilitat dels Centres d'aquesta
Universitat han fet la valoració dels candidats.

Per això,

RESOLC:

Primer. Concedir les places de mobilitat per al curs 2022-2023 a les persones relacionades a l'annex I.

Segon. Les sol·licituds relacionades a l'annex II s'entendran denegades pels motius que en l'esmentat annex s'especifiquen.

Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat
Dra. M. PILAR DELGADO HITO

En el cas de denegació i d'acord amb el que estableix la normativa del sistema d'intercanvi entre centres universitaris espanyols, podeu formular reclamació en el termini de 10 dies
hàbils únicament en el cas que concorrin algunes de les següents circumstàncies:

· si s'ha incorregut en error a causa d'interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració del seu expedient acadèmic
· que apareguin o s'aportin nous documents de valor essencial per a la resolució
· que a la resolució hi hagin influït documents de dubtosa validesa.

Exhaurit el termini de reclamació o be en el cas de no concórrer cap de les circumstàncies indicades, contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment
de la seva immediata executivitat, d'acord amb l'art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà a la notificació de la
resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de la
notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpte del
recurs de reposició, d'acord amb allò que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques




