Esmena a la resolució de 16 d’abril per la qual es publica el llistat d’adjudicataris d’una plaça
de mobilitat SICUE per al proper curs 2018-19
Mª Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la
Internacionalització de la Universitat Pompeu Fabra, en virtut de la competència que em
confereix la delegació del rector de 24 de maig de 2017.
Vista la resolució de 27 de març de 2018 del llistat d’estudiants adjudicataris i suplents
provisional i la resolució de 16 d’abril de 2018 del llistat d’estudiants adjudicataris d’una plaça
de mobilitat del Programa SICUE.
Vistes les al·legacions presentades d’acord amb el calendari publicat al web d’Estudiar fora de
la UPF (https://www.upf.edu/web/estudiarfora/resolucions-sicue ) i presentades abans del 27
d’abril, data màxima per resoldre la convocatòria.
Vist que el període d’acceptació de la plaça estava previst per la segona quinzena del mes
d’abril, d’acord amb el calendari de les bases de la convocatòria (punt 4) i que es va anticipar
aquest període a principis d’abril, fet que va comportar que alguns estudiants amb plaça
assignada no anticipessin l’acció d’acceptar la seva plaça.
RESOLC:
-

Estimar les al·legacions presentades
Atorgar l’adjudicació de la plaça als estudiants que han presentat al·legació següents:
NIA

Universitat Assignada

Mesos

163555

Universidad Carlos III

9

173302

Universidad Carlos III

9

185048

Universidad Autónoma de Madrid

9

192806

Universidad Complutense de Madrid

9

193128

Universidad Complutense de Madrid

9

Mª Isabel Valverde Zaragoza
Vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització
P.D (Resolució del rector de 24-05-2017)
Barcelona, 27 d’abril de 2018
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la notificació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la notificació, cas en el qual no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició interposat.

