
  

RESOLUCIÓ PROVISSIONAL 
 

En el marc de les convocatòries de places de mobilitat d’estudis del programa Erasmus+ de la 
EACEA (curs 2018-2019) dins la modalitat KA107 (mobilitats amb països associats), de data 9 de 
novembre de 2017. 

 
RESOLC: 

 
Primer.-  Adjudicar les següents places de mobilitat:  

PAIS UNI DNI 

BÒSNIA I HERCEGOVINA UNIVERSITY OF SARAJEVO 
43464777K 
21779921W 

JORDÀNIA UNIVERSITY OF JORDAN 

78100547E 
43234209M 
23843047M* 

  YARMOUK UNIVERSITY 
46363280H 
54193399V 

RÚSSIA LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY 48235140T 

  SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY 39947839J 

CANADA UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À MONTRÉAL 46380820D 

 UNIVERSITY OF OTTAWA 21773110E 
* Plaça de mobilitat Erasmus+ modalitat KA107 amb beca zero. 

Segon .- Considerar les següents sol·licituds en llista d’espera: 

CANADA UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À MONTRÉAL 

43636013E 
47699112X 
48039936C 
48053635B 
77747326N 
X8951457H 
Y4978081K 

 UNIVERSITY OF OTTAWA 

21771858N 
23821926K 
41549505M 
46418479V 
47575224T 
47983512S 
48107278H 
71182688B 

 

 

 



  

 

Tercer: Denegar per incompliment de requisits les següents sol·licituds: 

Y4979469Y Manca de documentació 

48130245P Manca de documentació 

46874936Q Manca de documentació 

48091406Q Manca de documentació 

48090633W No compleix els requisits 

Y4586027W No compleix els requisits 

41554146T No compleix els requisits 

Y4707496P Manca de documentació 

47924832P No compleix els requisits 

48038761H No compleix els requisits 

48058764B No compleix els requisits 

48096410Y No compleix els requisits 

46421146Q Manca de documentació 

48782001J No compleix els requisits 

41606849X No compleix els requisits 

53322028R Fora de termini 

 

Quart.- Els estudiants beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar o renunciar en el termini 

següent: del 23 de febrer a l’1 de març. En cas de no comunicar l'acceptació o renúncia dins el termini 

establert, es considerarà que la plaça de mobilitat ha estat renunciada. 

 

Cinquè.- L’adjudicació de la plaça de mobilitat per part de la Universitat de Barcelona no 

comporta que l’estudiant seleccionat sigui automàticament admès a la universitat de 

destinació, que és qui en última instància ha d’acceptar-lo. 

 

Sisè:- La publicació de la resolució definitiva d’aquesta convocatòria serà el 21 de març del 

2018.                            

 

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

 

 

 

 



  

 

Barcelona, 22 de febrer de 2018 

 

Vicerector de Projecció i Internacionalització 

  

 

   

 

 

  

  

Dr. 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. 

 
  


