
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ESMENA A LA RESOLUCIÓ PUBLICADA EL  21 DE NOVEMBRE DE 2017. 

 
 

En el marc de les convocatòria de places de mobilitat de pràctiques del programa 
Erasmus+ de la EACEA (curs 2017-2018), de data 9 de novembre de 2016, per estades del 
segon semestre 
 

Tenint en compte les al·legacions presentades per la Facultat de Biologia i esmenats els errors: 
 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Adjudicar les següents places de mobilitat: 

DINAMARCA AARHUS UNIVERSITY 45883513P 

FRANÇA CENTRE D'ÉTUDES BIOLOGIQUES DE CHIZÉ 77793703K 

 UNIVERSITE MONTPELLIER 2 47869948W 

PAÏSOS BAIXOS WAGENINGEN UNIVERSITY 70078701R 

REGNE UNIT UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 21750665W 

SUÈCIA KAROLINSKA INSTITUTET 48572963E 

 LINKÖPINGS UNIVERSITET 48037590C 

 

Segon.- El termini d’acceptació o renúncia serà fins el 30 de novembre de 2017. En cas de no 

comunicar l'acceptació o renúncia dins el termini establert, es considerarà que la plaça de 

mobilitat ha estat renunciada. 

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

Barcelona, 29 de novembre de 2017 

 

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. 


