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

(KA131-SMT-2021/1) 
 

RECLAMACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  
 

En el marc de presentació de sol·licituds de la convocatòria de mobilitat de pràctiques 

graduats del programa Erasmus+ de l’EACEA (curs 2022-2023),  publicada en data 13 de 

desembre de 2021, i segons el que estableix la BASE IV. 4 de la convocatòria,  

 
RESOLC: 

 
Primer.- Reclamar la documentació que s’especifica al llistat: 
 

 

NIUB 
Signar la 
sol·licitud 

Certificat 
d'idioma 

Internship 
Confirmation 
incomplet Comentari sobre la documentació 

14525560         

16468712     Sí   

16494284     Sí   

18111214     Sí   

20010200     Sí 

Falta segell o logo a l'Intership Confirmation. 
Si la Institució no en té, s'ha d'adjuntar el 
correu on indiquin que no en tenen 

20012241   Sí     

20094782     Sí   

20135404     Sí 

Intership incomplet i falta la signatura i el 
segell o logo. 
(Si la Institució no en té, s'ha d'adjuntar el 
correu on indiquin que no en tenen) 

20203724 Sí     

Falta signatura (online) de la sol.lictud. S'ha 
de signar l'apartat del SOP: "Signar 
sol.licitud" 

21084173     Sí   

21088314     Sí   

21091442     Sí 

No s'obre el document Intership 
Confirmation.  
Adjuntar-lo en un altre format (pdf o word) 
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21095126   Sí Sí   

21127260     Sí   

21128575     Sí   

21131121     Sí 

Falta segell o logo a l'Intership Confirmation. 
Si la Institució no en té, s'ha d'adjuntar el 
correu on indiquin que no en tenen 

 

 

Segon.- Es disposa de 10 dies hàbils per esmenar la documentació a través de Mobility online 

SOP , a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la resolució de reclamació de 

documentació. 

Tercer.- Publicar la resolució de reclamació de documentació a a la seu electrònica de la UB i 

a  la web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) . 

Quart-. Aquells estudiants que no entreguin la documentació reclamada en la forma i  el 

termini establert, quedaran exclosos de la convocatòria. 

Cinquè-. La resolució d’adjudicació de les places de mobilitat es publicarà a la seu electrònica 

de la UB  i a la web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) i el 9 de maig 

de 2022. 

 
Vicerector de política d’internacionalització 
 
 
 
 
 
Raúl Ramos Lobo 
 
 
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. 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&kz_search=D
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&kz_search=D
https://seu.ub.edu/
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm
https://seu.ub.edu/
https://seu.ub.edu/
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm
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