CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT DE PRÀCTIQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+
DE LA EACEA (CURS 2018-2019)
RESOLUCIÓ DEFINITIVA
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, modalitat B
Erasmus+ Pràctiques graduats, segon termini, per estudiants que es graduïn al juny o
setembre del 2018.
RESOLC:
Primer.- concedir les mobilitats següents als estudiants:
PAIS
ALEMANYA

NOM UNIVERSITAT / EMPRESA
PESTALOZZI-FRÖBEL-HAUS KINDER-UND FAMILIENZENTRUM
SCHILLERSTRASSE
DINAMARCA
NATURAL HISTORY MUSEUM OF DENMARK, UNIVERSITY OF
COPENHAGUEN
SKT. JOSEF'S INTERNATIONAL SCHOOL ROSKILDE
ESTÒNIA
INTERNATIONAL KINDERGARTEN OÜ
ITÀLIA
MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
LETÒNIA
LATVIJAS UNIVERSITATE
PAÏSOS BAIXOS TANDARTSPRAKTIJK FICK & LOBACH
PORTUGAL
DIREÇÃO GERAL DO LIVRO ARQUIVOS BIBLIOTECAS. ARQUIVO
NACIONAL TORRE DO TOMBO
UNIVERSIDADE DO PORTO
SUÈCIA
LUNDS UNIVERSITET

DNI /NIE
47745587W
53642021H
47973982F
46421667P
47969717C
77122832Z
72466721T
21777577G
47328949D
12415445E
46499265G
21788993N

Segon .- Els estudiants beneficiaris d’una de mobilitat han d’acceptar o renunciar en el
termini següent: 25 al 31 de maig de 2018. En cas de no comunicar l'acceptació o renúncia
dins el termini establert, es considerarà que la mobilitat ha estat renunciada.
Tercer.- La concessió de les següents mobilitats queda condicionada a la correcció de
l’Intership Confirmation, abans de 4 de juny de 2018:
DNI /NIE
comentaris
41001935L Les dates per la mobilitat són: del 01/09/2019 fins 01/09/2019. L’Intership té la
data final que sobrepassa la data final. Cal fer un nou Intership amb dates
correctes
41563783T És repetidor de l’ajut Erasmus per tant només pot fer 71 dies. Hauria de fer del
01/09/2018 al 11/11/2018. Cal fer un nou Intership amb dates correctes i que
tingui segell o capçalera.

DNI /NIE
comentaris
41632926M Falta el segell o capçalera a l’Intership.
48027121Q Falta el segell o capçalera a l’Intership.
48099540P Falta el segell o capçalera a l’Intership.
48100329S És repetidor de l’ajut Erasmus per tant només pot fer 7,43 mesos. Les dates de la
mobilitat haurien de ser del 01/09/2018 al 12/04/2019. Cal fer un nou Intership
amb dates correctes.
48106936K És repetidor de l’ajut Erasmus per tant només pot fer 2 mesos La data final ha de
ser el 01/11/2018. Cal fer un nou Intership amb dates correctes
Quart .- Excloure les següents sol·licituds perquè no compleixen els requisits d’elegibilitat de
la convocatòria:
DNI /NIE
41012434F
47323271N
Cinqué- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria.
Barcelona, 24 de maig 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.

