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 ESMENA A LA CONVOCATÒRIA DE  MOBILITAT DE PRÀCTIQUES EN EL MARC 
DEL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA EACEA  

(CURS 2020-2021) 
 
Donada l’actual situació sanitària provocada per la COVID-19, amb la voluntat de 
facilitar la presentació de sol·licituds per parts dels estudiants i evitar desplaçaments 
innecessaris, el vicerector de política d’internacionalització  
 
RESOL: 
 
1.- Esmenar la convocatòria aprovada amb data 7 de novembre de 2019 pel que fa a 
la Base V punt 4, apartat 1.1. 
 
En aquest sentit el paràgraf següent: 
 

BASE V. Tramitació  

 
4.- QUART TERMINI: Per estades d’estiu (de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de 
setembre de 2021 
 
1.1 La documentació que s’especifica a la base IV i l’Annex 1 d’aquesta convocatòria, 
s’ha de presentar a qualsevol dels registres generals de la UB 
(http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html) o als registres corresponents en el cas dels 
Centres adscrits, del 22 de març de 2021 al 21 d’abril de 2021.  
 
És substituït per al següent redactat: 
 
4.- QUART TERMINI: Per estades d’estiu (de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de 
setembre de 2021 
 
1.1 La documentació que s’especifica a la base IV i l’Annex 1 d’aquesta convocatòria, 
s’ha de presentar a qualsevol dels registres generals de la UB. Es pot fer 
presencialment (http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html) o de manera telemàtica per 
instància genèrica (https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html). En el cas dels Centres 
adscrits, en els registres corresponents. El termini de presentació serà del 22 de març 
de 2021 al 21 d’abril de 2021. 
 
2.- Que es publiqui aquesta resolució a la pàgina web de l’OMPI i s’informi les Oficines 
de relacions internacionals de les Facultats i Centres adscrits. 
 
 
 
Dr. Markus González Beilfuss 
Vicerector  de política d’internacionalització 
Barcelona, 2 de març de 2021. 
 
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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