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PROGRAMA DE 

“BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO”, PER 
ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs 2018-2019) 
 
 

RESOLUCIÓ 
 

El dia 11 d’abril de 2018 es van convocar vint-i-nou beques de 3.000 € cadascuna 
adreçades a estudiants de la Universitat de Barcelona que haguessin estat 
seleccionats per realitzar una estada en una altra universitat, en qualsevol dels dos 
semestres del curs 2018–19, a l’empara dels programes de mobilitat amb 
universitats estrangeres amb les quals la UB ha signat un Conveni General, un 
Conveni Específic d’intercanvi d’estudiants o a través del programa CINDA.  
 

Tenint en compte els criteris de selecció establerts a la Base II.2, 
 

RESOLC: 
 

Primer. Adjudicar els ajuts esmentats als estudiants següents: 
 

 DNI 

1 47947755T 

2 46493082P 

3 23821726M 

4 43461284R 

5 Y0616484Y 

6 49187424S 

7 53323238S 

8 77621815N 

9 46418479V 

10 47850707N 

11 72600090S 

12 Y5194859R 

13 Y5990438X 

14 43577124J 

15 39949089K 

16 26064644D 

17 47914986Y 

18 77461877Q 

19 47406206D 

20 41595181A 

21 53920020Q 
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L’adjudicatari/ària haurà de formalitzar l’“Acceptació” o “Renúncia” mitjançant la 
pagina del Banco Santander: www.becas-santander.com 
 

L’acceptació de l’ajut comportarà l’autorització de l’adjudicatari/ària, d’acord amb la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, per trametre a Banc de Santander S.A. les dades personals necessàries 
als efectes del gaudi de l’ajut. 
 
L’acceptació de l’ajut comportarà el compliment de les obligacions esmentades a la 
Base V de la convocatòria.   
 
Segon. Declarar en llista d’espera els sol·licitants que es detallen a 
continuació: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 53642499J 

23 Y2621276A 

24 48016135R 

25 47957720Y 

26 41554146T 

27 47408427E 

28 21778625V 

29 X8194882M 

 DNI 

1 73125187E 

2 18173999C 

3 23818317T 

4 47798723P 

5 41567207C 

6 46417849P 

7 47115811N 

8 73213346E 

9 47736930Q 

10 21752002M 

11 47826953V 

12 47686490S 

13 46596694M 

14 49189562Z 

15 48215500W 

16 21779853A 

17 39951023T 

18 47997237D 

19 48103838M 

20 47321964Q 

21 72842410F 

http://www.becas-santander.com/
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Tercer. Declarar exclosos els sol·licitants que es detallen a continuació: 
 
53643823A La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

46463410Y La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

48130245P La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

41011481C La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

48042156D La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

47278813J La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

53322028R La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

 

47955243J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48107350K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46996448L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y2608141R No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

40563443E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

43193732P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

AAD669551 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y5768359L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

43573897Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y4195024E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

26313744L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y0769427E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

49361644X No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48020406V No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

78094412M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

73034889E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47329912Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41575869B No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47878699J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y4276205J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39464961C No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41581215K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48102399S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

G26552161 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

491393488 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47955519J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47966791S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

43639467A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y1524328V No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46492176E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

AAB480309 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

43570695R No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39426774J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y1951447A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 
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16623371Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

FM517467 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47895337E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

I322550 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

21772083F No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

YA2225317 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

1719148890 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

21782398H No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48107355A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47998022N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

78218668S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48084097K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46417389P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

49530326X No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y4165650L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

21790000F No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

07264927D No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

PAE872703 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47431570G No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

21779173J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

33558060W No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47949459W No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

78101077T No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

77923730Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

YA8457191 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47659915M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

A0479175 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

77632679C No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

7187312 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47841871P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

3167252 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

38883207M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47125297E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

FU428999 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47125114T No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46949008M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

PR0411888 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47898823N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

77167802L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41579710B No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

26271191Q No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47858444K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48072319L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48267450H No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

43207622Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 
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46467670B No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48090751M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

53729875N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

79006201M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y4892552Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

77122718S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47668095C No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y5835529Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

PP4091958 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

53644654Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47817115T No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

74012620T No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

26901663N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

517603417 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

14270319S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47837142V No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47478040Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41014867W No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

G24226805 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47945001Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47896860G No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

49724635S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48056074N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48033284S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47329153Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y5608772Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

116266014 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47915842B No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48035046Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

21783533A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

PAA493873 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39387258B No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

53396135W No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y2676464Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47276806F No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

9065454 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47940517F No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y5688940L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47956571F No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46150287M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

AP203940 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y1865645Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

1020736709 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

AO109170 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

P15784181 No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 
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Barcelona, 26 de juny 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. 


