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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES D’ESTUDIS EN 
EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ DE L’EACEA EN LA MODALITAT DE BLENDED INTENSIVE 

PROGRAM DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ: “EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN EUROPEAN 
COUNTRIES” (CURS 2022-2023) 

(KA131-SMS-2021/2-EDU) 
 
En el marc de la convocatòria de places de mobilitat per a estades d’estudis del programa 
Erasmus+ de l’EACEA (curs 2022-2023), en la modalitat de Blended Internsive program de la 
Facultat d’Educació  publicada el 21 de juny de 2022, 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.-  Tenint en compte la proposta d’assignació de places realitzada per la  
Comissió de selecció de la Facultat de Belles Arts, concedir les següents places de mobilitat a la  
 Katholische Stiftungshochschule München (Munchen 07) del 5 a l’11 de desembre de 2022:  
 

NIF/NIE 

45154310C 

47963284G 

47988213R 

43570975M 

46414935S 

 
 
Segon.- Excloure les sol·licituds següents per incompliment dels criteris d’elegibilitat: 
 

NIF/NIE 

43572194M 

49322291X 

24487879D 

 
Tercer.- Els estudiants beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar en el termini 
següent del 29 de juliol al 2 de setembre de 2022. En cas de no comunicar l'acceptació dins el 
termini establert, es considerarà que la plaça de mobilitat no  ha estat acceptada. 
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Quart.-  Que es publiqui aquesta resolució segons s’indica a la Base VI de la Convocatòria. 

El 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. 
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