
           
           

       

 

1 
 

 
 
 

 
ESMENA A LA CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES D’ESTUDIS A 
UNIVERSITATS ESTRANGERES AMB LES QUALS LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I ELS SEUS 
CENTRES ADSCRITS HAN SIGNAT CONVENIS D’INTERCANVI D’ESTUDIANTS EN EL MARC DEL 
PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL GLOBAL FACULTY UB CURS 2022-2023 
(GFUB2021.1) 
 
El vicerector de política d’internacionalització, de conformitat amb les previsions de l’Estatut 
de la Universitat de Barcelona i de l’article 14 de la normativa sobre mobilitat internacional 
d’estudiants a la Universitat de Barcelona, amb data 9 de desembre de 2021, va aprovar les 
bases de la convocatòria de places de mobilitat del programa Global Faculty UB (curs 2022-
2023). 
 
Donat que s’ha obert un procediment extraordinari de subsanació de documentació, segons 
resolució de 14 de febrer de 2022,  
 
RESOL: 
 
Primer.- Modificar el calendari de la convocatòria i, per tant, la Base V, punts 2 a 6 que 
quedaran redactats de la següent manera: 
 

2. L’adjudicació provisional de les places de mobilitat es publicarà el 16 de març de 
2022. 
 
3. El període per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada serà del 17 al 22 de març de 
2022.  En cas de no acceptar la plaça en el termini establert, aquesta es considerarà 
rebutjada i, per tant, podrà ser reassignada. 
 
4.  En el supòsit que hi hagi places vacants es podran cobrir amb el procediment de 
reassignació. La Comissió de selecció de cada centre podrà proposar reassignar una 
plaça vacant als estudiants que no hagin obtingut cap de les places de mobilitat 
sol·licitades i/o que no hagin acceptat la plaça adjudicada, sempre que compleixin els 
requisits establerts per aquella plaça i sigui dins el mateix programa al que s’havien 
presentat. El període per a la reassignació de places serà del 23 al 30 de març de 2022. 
 
5. La resolució definitiva de l’adjudicació de les places de mobilitat es publicarà el 4 
d’abril de 2022. 
 
6. En el cas de les mobilitats reassignades, el període d'acceptació serà del 5 al 8 
d’abril de 2022. 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. 

 
 
Segon.- Aquest nou termini no altera en res les bases de la convocatòria, ni les condicions de 
l’Annex 1 de la mateixa, que seguiran aplicant als estudiants que es presentin. 
 
Tercer.- Que es publiqui aquesta resolució a la seu electrònica de la UB i a la pàgina web de 
l’OMPI i s’informi les Oficines de relacions internacionals de les Facultats i centres adscrits. 
 

https://seu.ub.edu/
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm
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El vicerector de política d’internacionalització, per delegació del Rector 
 
 
 
 
Dr. 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. 
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