
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE BEQUES DE MOBILITAT 
AMB FINALITAT DE DOCÈNCIA  DEL PROGRAMA ERASMUS + (2022-2023) DINS EL BLENDED 

INTENSIVE PROGRAMME DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ: “EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN 
EUREOPEAN COUNTRIES”,  ERASMUS+: ERASMUS-STA 

(modalitat KA131-BIP-EDU-1) 

En el marc de la convocatòria extraordinària de beques de mobilitat amb finalitat de docència del 
programa Erasmus+ (2022-2023) dins el Blended Intersive Programme de la Facultat d’Educació: 
“Early Childhood Education in European Countries”, de data 9 de setembre de 2022, 

RESOLC: 

Primer.- Concedir la mobilitats següent: 

Segon.- Els beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar en el període comprès entre el 3 al 
7 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), mitjançant l’aplicació SOP. En cas de no comunicar 
l'acceptació dins el termini establert, es considerarà que la plaça de mobilitat no  ha estat 
acceptada i es cancel·larà.  

Tercer.- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base vuitena de la convocatòria. 

Vicerector de Política d’Internacionalització 

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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