
   

RESOLUCIÓ PROVISIONAL 
 
 

En el marc de convocatòria de mobilitat de pràctiques del programa Erasmus+ de la EACEA (curs 
2019-2020), de 9 de novembre de 2018 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.-  Tenint en compte la proposta d’assignació de places realitzada per les  

Comissions de selecció dels centres de la UB, concedir les següents places de mobilitat:  

PAIS NOM UNIVERSITAT / EMPRESA DNI/NIE 

ALEMANYA 
  
  

RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG 49296366Y 

UNIVERISTY HOSPITAL HEIDELBERG 23843663T 

WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER 47599166E 

DINAMARCA COSTERTON BIOFILM CENTER 48107278H 

FINLÀNDIA 
  

SCHOOL OF FOREST SCIENCES, UNIVERSITY OF 
EASTERN FINLAND 48014301F 

UNIVERSITY OF HELSINKI 71185091E 

IRLANDA TRINITY COLLEGE DUBLIN 53832997W 

ISLÀNDIA 
THE UNIVERSITY OF ICELAND'S RESEARCH CENTER IN 
HÚSAVÍK 47748313Z 

REGNE UNIT1 
  
  

ST. GEORGE'S MEDICAL SCHOOL, UNIVERSITY OF 
LONDON 45957446L 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 48210543J 

UNIVERSITY OF SURREY 46487582M 

SUÈCIA 
THE WENNER-GREN INSTITUTE (STOCKHOLM 
UNIVERSITY) 47124876S 

 

Segon.- No concedir la mobilitat a l’estudiant següent: 

43471976K 
 
 

Tercer .- Els estudiants beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar en el termini següent: del 

28 de febrer al 5 de març de 2019.  En cas de no comunicar l'acceptació dins el termini establert, es 

considerarà que la plaça de mobilitat no  ha estat acceptada. 

 

Quart.- La publicació de la resolució definitiva d’aquesta convocatòria serà el 25 de març de 2019.                

 

                                                           
1En el cas de les mobilitats concedides al Regne Unit, la concessió està condicionada a les indicacions de la Comissió 
Europea i l’Agència Nacional Erasmus (SEPIE) en relació al Brexit.  



   

 

Cinquè.- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria. 

 

 

Barcelona, 27 de febrer de 2019. 

 

 

 

 

 

 

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. 


