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ESMENA A LA CONVOCATÒRIA DE  MOBILITAT DE PRÀCTIQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA 
ERASMUS+ DE LA EACEA (CURS 2022-2023) 

(KA131-SMT-2021/1) 

 
El vicerector de política d’internacionalització, de conformitat amb les previsions de l’Estatut 
de la Universitat de Barcelona i de l’article 14 de la normativa sobre mobilitat internacional 
d’estudiants a la Universitat de Barcelona, amb data 9 de desembre de 2021, va aprovar les 
bases de la convocatòria de mobilitat de pràctiques del programa Erasmus+ (curs 2022-2023). 
 
Detectada una incidència tècnica en l’aplicació de gestió de la mobilitat que ha provocat que 
diversos estudiants no hagin pogut accedir al sistema durant uns dies del període de 
presentació de sol·licituds i per tal d’esmenar aquesta dificultat i garantir l’equitat durant el 
procés de sol·licitud,  el Vicerector de Política d’Internacionalització 
 
RESOL: 
 
1.- Ampliar el primer termini de presentació de sol·licituds fins el 17 de gener de 2022. 
 
2.- Aquest nou termini no altera en res les bases de la convocatòria ni les condicions de 
l’Annex 1 de la mateixa, que seguiran aplicant als estudiants que es presentin. 
 
3.- Es mantenen la resta de terminis de presentació de sol·licituds (segon i tercer termini) així 
com aquells terminis que afecten a la publicació de les resolucions, el procediment de 
reassignació de places i els terminis d’acceptació per part dels estudiants seleccionats. 
 
4.- Que es publiqui aquesta resolució a la seu electrònica de la UB i a la pàgina web de l’OMPI i 
s’informi les Oficines de relacions internacionals de les Facultats i centres adscrits. 
 
 
 
El vicerector de política d’internacionalització 
 
 
 
Markus González Beilfuss 
 
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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