
  

 
 

ESMENA A LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE  MOBILITAT DE PRÀCTIQUES EN EL MARC DEL 
PROGRAMA ERASMUS+ DE LA EACEA (CURS 2022-2023) 3er. TERMINI(KA131-SMT-2021/1) 

 
 
En el marc de la resolució de places de mobilitat per a estades de pràctiques del programa Erasmus+ de l’EACEA 
(curs 2022-2023), publicada el 2 de desembre de  2022,  
 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Concedir les mobilitats següents als estudiants que estaven condicionats i ja han esmenat la 

documentació: 

País Nom universitat / empresa Data inici Data final DNI/NIE 

Denmark DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 01/02/2023 30/04/2023 47956839E 

France INSTITUTO CERVANTES 30/01/2023 30/06/2023 Y8892201R 

Germany 
 

EMBL EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY 
LABORATORY 

01/02/2023 01/08/2023 47958395Z 

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET 
ERLANGEN-NUERNBERG 

23/01/2023 11/06/2023 21764998Y 

Italy UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 19/06/2023 14/08/2023 53869988D 

 

Segon .- Concedir les mobilitats següents als estudiants que per un error tècnic constaven com a exclosos : 

País de 
destí 

Nom de la institució/empresa Data d’inici 
Data de 

finalització 
DNI /NIE 

Belgium KU Leuven 10/02/2023 01/07/2023 45186587M 

Denmark ROSKILDE UNIVERSITET 15/02/2023 30/06/2023 49575499B 

France UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS 06/02/2023 31/03/2023 23878107J 

Turkey BOGAZIÇI ÜNIVERSITESI 01/06/2023 01/09/2023 53866738W 

 

Tercer.- Que es publiqui aquesta resolució a la seu electrònica de la UB i a la pàgina web de l’OMPI. 

 

 

 

 

 

 

 

El vicerector de Política d’Internacionalització 

Raúl Ramos Lobo 



  

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu interposar recurs contenciós 

administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons 

el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei. 

No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de 

la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui 

resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.  

Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets. 
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