
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ESMENA A LA RESOLUCIÓ PUBLICADA EL 15 DE MAIG 2017 
 

En el marc de les convocatòries de places de mobilitat de pràctiques del programa 
Erasmus+ de la EACEA (curs 2017-2018), de data 9 de novembre de 2016 (segon termini 
per a estudiants graduats el juny o setembre de 2017). 
 
Tenint en compte que es va produir un error i no es va incloure com places adjudicades 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Esmenar l’error i un cop valorada les esmentades sol·licituds, adjudicar les següents 

places de mobilitat: 

PAÍS DE DESTÍ: MALTA 

Empresa: Medichem manufacturing (Malta) Ltd. 

NIUB DNI SEMESTRE FACULTAT 

16084784 43207513N Anual 17/18 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

16125200 73401431J Anual 17/18 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

 

PAÍS DE DESTÍ:  PAÏSOS BAIXOS 

Empresa: Nanomi 

NIUB DNI SEMESTRE FACULTAT 

16270542 41596172M Anual 17/18 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

 

Barcelona, 23 de maig de 2017 

La Vicerectora d’Ordenació Acadèmica  

 

 

 

Dra. Dolores Sánchez Aguilera  

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. 


