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CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES D’ESTUDIS EN 
EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA EACEA, dins la modalitat KA107 

(mobilitats amb països associats) (CURS 2022-2023) 

RESOLUCIÓ  

En el marc convocatòria de beques de mobilitat per a estades d’estudis en el marc del 
programa Erasmus+ de la EACA, dins la modalitat KA107, (Curs 2022-2023), de data 
19 d’abril de 2022, 

RESOLC: 

Primer.- Concedir les places de mobilitat als següents estudiants: 

 

PAÍS UNIVERSITAT DNI 
SELECCIONAT/DA 

BÒSNIA I HERCEGOVINA UNIVERSITY OF 
SARAJEVO 

48074476Z 

41644718K 

BOLÍVIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
BOLIVIANA “SAN PABLO” 

Y7492690V 

 

Segon.- Deixar en llista d’espera les següents sol·licituds: 

PAÍS UNIVERSITAT DNI LLISTA D’ESPERA 

BÒSNIA I HERCEGOVINA UNIVERSITY OF 
SARAJEVO 

45180934X 

 

Tercer.- Declarar la següent plaça deserta: 

PAÍS UNIVERSITAT 

CANADÀ UNIVERSITY OF OTTAWA 

 

Quart.- Excloure les següents sol·licituds: 

DNI Motiu de l’exclusió 

39974386H Manca documentació 
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45989497P Manca documentació 

21705499P Manca documentació 

23933037L Manca documentació 

48216762E Manca documentació 

47478144A Manca documentació 

41747886B Manca documentació 

 

Cinquè.- Els estudiants beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar on-line a 
través de l’aplicació SOP en el termini següent: del 8 al 13 de juliol de 2022. En cas de 
no acceptar dins el termini establert, es considerarà que la plaça de mobilitat no ha estat 
acceptada i es cancel·larà. 

Sisè.- 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. 

Setè.- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria 
i es comuniqui per email a tots els interessats la seva publicació 

Vicerector de Política d'Internacionalització 

 

 

 

Raúl Ramos Lobo 

Barcelona, 6 de juliol de 2022 

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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