
   

RESOLUCIÓ 
 

 
En el marc de convocatòria de mobilitat per a estades d’estudis de doctorat del programa Erasmus+ 
de la EACEA (curs 2020-2021), de 3 de setembre de 2020  
 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Tenint en compte la proposta d’assignació de places realitzada per les  

Comissió de selecció de l’Escola de Doctorat concedir la següent plaça de mobilitat:  

País de 
destí Nom de la universitat DNI /NIE Data d'inici 

Data 
finalització 

Alemanya LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 47983436P 01/02/2021 30/06/2021 

 

Segon.- Excloure per incompliment dels requisits de la convocatòria:  

DNI /NIE 

Y6218619P 

 

Tercer- L’estudiant beneficiari d’una plaça de mobilitat ha d’acceptar on line a través de l’aplicació 

SOP en el termini següent: del 4 al 10 de desembre de 2020. En cas de no acceptar dins el termini 

establert, es considerarà que la plaça de mobilitat no  ha estat acceptada. 

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

Barcelona, 3 de desembre de 2020 

 

 

 

 

Dra. Bibiana Crespo Martín  

Vicerectora d’Internacionalització 

  

 
 

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. El termini per interposar els recursos administratius  no está suspès i en tot cas es podrà interposar a través del correu 
electrònic: relacions.internacionals@ub.edu 

 


