
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ESMENA A LA RESOLUCIÓ PUBLICADA EL 8 DE NOVEMBRE DE 2018 
 

 
En el marc de la convocatòria de places de mobilitat per a estades de pràctiques dins del 
programa Erasmus+ de la EACEA (curs 2018-2019), de 9 de novembre de 2017, segon termini, 
es va publicar la resolució amb data 8 de novembre de 2018, tenint en compte que es va donar 
un termini de correcció de documentació i que es va produir un error material pel qual la Facultat 
de Farmàcia, la Facultat de Psicologia i la Facultat de Química no havien pogut assignar places,   
 
RESOLC:  
 
Primer: Un cop esmenats els errors, adjudicar les següents places de mobilitat: 

48131649D 

50623793B 

74389827F 

78805967D 

21761889W 

58441503K 

23815243P 

46494014C 

 

Segon: Reconsiderar les següents sol·licituds excloses i, donat que s’ha esmenat l’error, 

adjudicar les següents places de mobilitat: 

41559519Z 

20858174A 

41559751Q 

45576728C 

Y2320108C 

48014301F 

 

Tercer: Adjudicar les següents places de mobilitat que, per un problema tècnic, no havien 

pogut adjudicar la Facultat de Farmàcia, la Facultat de Psicologia i la Facultat de Química: 

20915299L 

21784521W 

25365127Z 

38871719V 

42225345J 

43235247P 

46147884V 



 

 

 

 

 

 

 
 

46415301J 

47853964A 

48071202Y 

53729875N 

X8426465R 

39930914Q 

43565335T 

 

Quart: Excloure les següents sol·licituds perquè no compleixen els requisits d’elegibilitat de la 

convocatòria: 

26060168H 

48021354E 

41001289V 

 

Cinquè: Els estudiants beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar o renunciar en el 
termini següent: del 21 al 23 de novembre de 2018.  En cas de no comunicar l'acceptació o 
renúncia dins el termini establert, es considerarà que la plaça de mobilitat ha estat renunciada. 
 

Sisè:   Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria. 

Barcelona, 20 de novembre de 2018 

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. 


