
 

 

 
 

 

RESOLUCIÓ de la CONVOCATÒRIA  
PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL  

DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO (CINDA) 
 

 
En el marc de la convocatòria, a data de 27 de setembre de 2017 de places de mobilitat per 
estades d’estudis amb les universitats llatinoamericanes participants en el programa de 
mobilitat internacional CINDA. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Preseleccionar els candidats per a ser nominats per les destinacions següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.- Han renunciat a la seva sol·licitud durant el procés d’avaluació els següents candidats: 

16795925 
 
Tercer.- La concessió de la plaça queda condicionada a l’acceptació pel centre estranger.
  
Quart.- L’adjudicatari/ària haurà d’acceptar la preselecció (a través de 
l’aplicació  http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/SOP.htm) fins el 12 de novembre de 2017 per a 
poder ser nominat a la universitat estrangera. La manca de resposta per part de l’adjudicatari 
durant aquest període s’entendrà com a renúncia de la preselecció. 
 
Cinquè.- Que es publiqui aquesta resolució a:  
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/cinda.htm. 
 
El vicerector de Projecció i Internacionalització 
 
 
 
 
 
 
Dr. Àlex Aguilar Vila 
 
Barcelona, 7 de novembre de 2017  
 
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. 
 

NIUB UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ 
16446323 Universidad Nacional de San Martín (Argentina) 
16507816 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Xile) 
16717956 Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú) 
16854563 Universidad Nacional de San Martín (Argentina) 
16464803 Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú) 
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