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PROGRAMA DE 

“BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO”, PER 
ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs 2017-2018) 
 
 

RESOLUCIÓ 
 

El dia 27 de març de 2017 es van convocar vint-i-nou beques de 3.000 € cadascuna 
adreçades a estudiants de la Universitat de Barcelona que haguessin estat 
seleccionats per realitzar una estada en una altra universitat, en qualsevol dels dos 
semestres del curs 2017–18, a l’empara dels programes de mobilitat amb 
universitats estrangeres amb les quals la UB ha signat un Conveni General, un 
Conveni Específic d’intercanvi d’estudiants o a través del programa CINDA.  
 

Tenint en compte els criteris de selecció establerts a la Base II.2, 
 

RESOLC: 
 

Primer. Adjudicar els ajuts esmentats als estudiants següents: 
 

 DNI 

1 39471581Q 
2 48106936K 
3 72356838B 
4 46979592E 
5 47959782K 
6 47875053R 
7 46422363Z 
8 48224077T 
9 23814946X 
10 46992703T 
11 41514321B 
12 47783594J 
13 47748271H 
14 54130778W 
15 53317119Z 
16 47750508R 
17 47258541G 
18 71566006B 
19 46151825W 
20 41562076H 
21 47828805Y 
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L’adjudicatari/ària haurà de formalitzar l’“Acceptació” o “Renúncia” mitjançant la 
pagina del Banco Santander: www.becas-santander.com 
 

L’acceptació de l’ajut comportarà l’autorització de l’adjudicatari/ària, d’acord amb la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, per trametre a Banc de Santander S.A. les dades personals necessàries 
als efectes del gaudi de l’ajut. 
 
L’acceptació de l’ajut comportarà el compliment de les obligacions esmentades a la 
Base V de la convocatòria.   
 
 
 

Segon. Declarar en llista d’espera els sol·licitants que es detallen a continuació: 
 

22 47327418L 
23 47329585R 
24 47321811R 
25 21779172N 
26 47920255P 
27 48108569K 
28 48215281J 
29 41016081C 

 DNI 

1 40452659Y 
2 38869596X 
3 48032727X 
4 47903300G 
5 41558762Q 
6 21775422B 
7 23818345M 
8 38882881R 
9 47955233A 
10 48087064K 
11 53314864J 
12 21770953G 
13 47952574N 
14 47973003V 
15 48169616A 
16 48220373E 
17 47649929R 
18 23816184Y 
19 48092532S 

http://www.becas-santander.com/


 
 

 

3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercer. Declarar exclosos els sol·licitants que es detallen a continuació: 
 
 
21010378Q La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

43193732P La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

46415572P La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

46994134M La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

41010458D La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

21773169N La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

46151813J La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

25625555J La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

48235527L La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

48125615R La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

47747219R La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

72539579V La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

21775421X La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

48010688M La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

46414336Z La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

41588740W La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

48035027X La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

77746574L La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

48125871G La Universitat de destí no figura en el llistat d’universitats participants. 

43573897Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y1269338M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39396295D No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

Y0752599F No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

38881094P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

29508596X No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47897946D No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48100329S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47827549S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48221608S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48603144G No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

45802265L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39435334V No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

77367711N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47440901C No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

20901431C No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

20 39392403G 
21 41591470H 
22 47590009L 
23 21775235P 
24 43556679S 
25 46145767Q 
26 40563443E 
27 46418626A 
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X6946767P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48278027S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

6389458N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

72548050R No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

54708296J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39413916N No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

45336119Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48052327Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48102399S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48183304Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47325424A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47192770J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39426774J No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46991138E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41546028R No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

45573762K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

26754528P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47827172Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47239510V No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46480001Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48096406W No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

53333254A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39917307W No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48097897K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

78101077T No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41509199H No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47841871P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

45789541Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

77924297K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

73402301D No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47936989K No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

45639775R No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

53243857F No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47800945E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

39464438A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

x4652816P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

48085678S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41010889A No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47329153Y No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47664276L No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47891612T No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

21780292M No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

23293824E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

45334471E No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

41625967S No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

78093918V No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

47322615T No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

46477100B No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 
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47966370P No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

02674776Z No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

06317375B No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

40457654X No compleix els requisits establerts a la convocatòria. 

 
 
 
 
Dra. Dolores Sánchez Aguilera 
 
 
 
 
 
 
 
Vicerectora d’Ordenació Acadèmica 
 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d'acord amb 
l’art.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de 
dos mesos, a comptar de l’endemà de la data de la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de la Llei 
esmentada. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 
No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el 
termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de la publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas no es 
podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 
d’acord amb allò que disposen els articles 116 i seg. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 


