
 

 

 

 

 
 

ESMENA A LA RESOLUCIÓ  
 

En el marc de la convocatòria de places de mobilitat per a estades de pràctiques del 
programa Erasmus+ de l’EACEA (curs 2021-2022) 3er.termini amb resolució de data 2 de 
desembre de 2021 donat que s’han produït diverses incidències: 
 
RESOLC:   
 
Primer: Assignar la següent plaça degut a un error tècnic en el procés de resolució: 
  

País Universitat /empresa Data inicial Data final 
DNI/NIE 
 

Alemanya  WOP 2on semestre   47826953V 

  
  

 WOP 2on semestre   47986572Q 

 WOP 2on semestre   X4783698C 

Bèlgica UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 10/01/2022 30/06/2022 53780131J 

Dinamarca  WOP 2on semestre   50351304A 

Hongria  WOP 2on semestre   47952404A 

Irlanda  WOP 2on semestre   77789671Z 

Països Baixos 
ACADEMIC MEDICAL CENTER (AMC) 
UNIVERSITY AMSTERDAM 07/02/2022 03/06/2022 79277695F 

 
Segon: Esmenada la documentació sol·licitada a la resolució, s’assigna les següents places: 
 

País Universitat /empresa Data inicial Data final DNI/NIE 

Alemanya 
GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET 
GOETTINGEN 01/02/2022 01/06/2022 21756809M 

Itàlia UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 09/02/2022 09/06/2022 49298870A 

 

Barcelona, 21 de desembre de 2021 

 

 

 

El vicerector de Política d’Internacionalització 

Markus Gonzalez Beilfuss 

 
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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