
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ESMENA A LA RESOLUCIÓ PUBLICADA EL 19 DE MARÇ DE 2019 
 

En el marc de la convocatòria de places de mobilitat per a estades d’estudis del 
programa Erasmus+ de l’EACEA (curs 2019-2020), de 9 de novembre de 2018, 

donat que es va produir un error material, no es van incloure les següents places 

adjudicades, per tant,  

Degut a un error tècnic en el procés de resolució, 
 
RESOLC:  

 
Primer: Esmenar l’error i adjudicar les següents places de mobilitat: 

 

PAÍS DE DESTÍ: BÈLGICA 

NIUB DNI SEMESTRE FACULTAT 

16700530 47115533X Primer semestre Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

 

PAÍS DE DESTÍ: IRLANDA 

NIUB DNI SEMESTRE FACULTAT 

16865774 47778664M Primer semestre Facultat d'Economia i Empresa 

 

Segon: Esmenar l’error i afegir a la relació de mobilitats no concedides els estudiants 

següents:  

DNI / NIE 

17769030N 

18061241P 

21756901M 

21760637S 

21772783V 

21777829A 

21777991G 

23815199X 

23856955K 

23866938E 

23896214L 

24415028E 

39402980R 

39407281R 

39420351F 



 

 

 

 

 

 

 
 

DNI / NIE 

39929987D 

39950007L 

41011275K 

41577223P 

41579598Z 

41591800A 

41686861M 

41749529K 

43229082F 

43574324L 

45965652Z 

45987798B 

46365690J 

46375344F 

46417392B 

46417716J 

46420380D 

46424821B 

46477386K 

46482295P 

47172652C 

47570695W 

47840088L 

47853333Q 

47906685P 

47948161S 

47950941N 

47952863W 

47969516A 

47973220G 

47980063Q 

47984857A 

47998947V 

48032239M 

48052876B 

48093972Y 

48094477M 

48126503S 

48235762R 

49187181W 

49243162R 

49261032T 

49296918Y 



 

 

 

 

 

 

 
 

DNI / NIE 

49299891N 

53292639Y 

53397883W 

53832041N 

53871374S 

54027843S 

71185091E 

78095167R 

80234385N 

X3639114P 

Y1035033R 

Y2423232N 

 

 

Tercer: Que es publiqui aquesta esmena als llocs indicats a la Base V de la convocatòria. 

 

Barcelona, 19 de març de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vicerector de projecció i internacionalització 

Àlex Aguilar Vila  

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

 


