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ESMENA A LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL PUBLICADA EL 28 DE FEBRER DE 2020 
 
 
En el marc de la convocatòria de places de mobilitat d’intercanvi per estades d’estudis amb 

universitats estrangeres amb les quals la Universitat de Barcelona ha signat convenis generals 

de mobilitats d’estudiants (curs 2020-21), amb data 28 de febrer de 2020 es publica  la resolució 

provisional.  

 
Tenint en compte que s’han detectat errades en l’ordre d’algunes llistes d’espera, 

 
RESOLC:  
 
Primer.- Publicar-les novament esmenades: 

LLISTA D’ESPERA Universitat: Universidad de Buenos Aires (UBA)  

NIUB SEMESTRE FACULTAT 

18077511 Segon semestre 20/21 Facultat de Filosofia 

20009430 Anual 20/21 Facultat de Geografia i Història 

20066992 Primer semestre 20/21 Facultat de Filosofia 

18088265 Segon semestre 20/21 Facultat de Química 

18045915 Segon semestre 20/21 Facultat de Dret 

18109626 Primer semestre 20/21 Facultat de Dret 

18101845 Primer semestre 20/21 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alim. 

20095725 Anual 20/21 Facultat de Biologia 

20035470 Anual 20/21 Facultat de Geografia i Història 

20077702 Segon semestre 20/21 Facultat d'Economia i Empresa 

16892901 Primer semestre 20/21 Facultat de Química 

20051415 Primer semestre 20/21 Facultat de Psicologia 

18089842 Primer semestre 20/21 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alim. 

20025902 Primer semestre 20/21 Facultat d'Educació 

20051765 Primer semestre 20/21 Facultat de Psicologia 
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PAÍS DE DESTÍ: COSTA RICA 

LLISTA D’ESPERA Universitat: Universidad de Costa Rica 

NIUB SEMESTRE FACULTAT 

20133304 Segon semestre 20/21 Facultat de Geografia i Història 

18022233 Primer semestre 20/21 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

20095106 Primer semestre 20/21 Facultat de Biologia 

16719301 Primer semestre 20/21 Facultat de Geografia i Història 

20051415 Primer semestre 20/21 Facultat de Psicologia 

 

 

PAÍS DE DESTÍ: ESTATS UNITS 

LLISTA D’ESPERA Universitat: State University of New York, Oswego (SUNY Oswego)  

NIUB SEMESTRE FACULTAT 

18070415 Primer semestre 20/21 Facultat de Psicologia 

16798526 Segon semestre 20/21 Facultat d'Educació 

20052970 Primer semestre 20/21 Facultat de Psicologia 

 

 

LLISTA D’ESPERA Universitat: University of California 

NIUB SEMESTRE FACULTAT 

20120796 Anual 20/21 Facultat d'Economia i Empresa 

18070415 Primer semestre 20/21 Facultat de Psicologia 

16798526 Segon semestre 20/21 Facultat d'Educació 
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Segon.- En el cas de les mobilitats reassignades, el període d'acceptació serà del 20 al 25 de març 

de 2020. En cas de no acceptar dins el període establert, es considerarà que la plaça de mobilitat 

ha estat rebutjada i per tant la sol·licitud quedarà cancel·lada.  

Tercer.- En el cas que un estudiant tingui més d’una plaça assignada per al mateix període de 

temps, en diferents programes de mobilitat, només podrà acceptar una plaça. Les places no 

acceptades dins el termini establert quedaran cancel·lades.  

Quart.-  La resolució definitiva de l’adjudicació de places es publicarà a la web de l’Oficina de 

Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) abans del 19 de març de 2020. 

Cinquè.-  Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 3 de març de 2020 
 
 
 
 
Vicerector de Projecció i Internacionalització  
  
 
 
 
 
 
Dr. Àlex Aguilar Vila 
 
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 del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l'endemà de la publicació 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 publicació, davant el vicerectorat d'Estudiants. En aquest cas, no es podrà interposar el 

recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recursos de reposició, d'acord amb allò que 

disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/rector_consell_direccio/detall/aguilar.html

