
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A 
ESTADES D’ESTUDIS A INSTITUCIONS AMB LES QUALS LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA I ELS SEUS CENTRES ADSCRITS HAGIN 
SIGNAT CONVENIS ESPECÍFICS D’INTERCANVI D’ESTUDIANTS 

(CURS 2018-2019) 

 

RESOLUCIÓ  
 

En el marc de la convocatòria de places de mobilitat d’estudis a institucions amb les quals 
la Universitat de Barcelona i els seus centres adscrits hagin signat convenis específics 
d’intercanvi d’estudiants (curs 2018-2019), de 28 de febrer de 2018. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Concedir la plaça de mobilitat al següent estudiant: 
 

 
Segon.- Excloure, perquè no compleix els requisits de la convocatòria, a l’estudiant: 
 
 
 
 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria. 
  
Barcelona, 6 d’abril de 2018 
 

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. 
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