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Vistes les sol·licituds presentades pels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i d'acord amb el que estipulen les
bases de la Resolució de 4 de Maig de 2022, per la qual es feia pública la Convocatoria del Programa de Mobilitat en
Aprenentatge Servei - MApS 2022.
He resolt aprovar i fer públic els llistats d'estudiants adjudicataris, i d'estudiants suplents, i la relació d'exclosos que
han optat a la convocatoria.
ler- Llistat definitiu d'estudiants adjudicataris deis ajuts i suplents
PLA<;A
NIA
1 MODALITAT
240403

l

1

AJUT

1

1

A

Chiapas, Mexic -VARIS (ITESM)

1.000 €

241689

A

Chiapas, Mexic-VARIS (ITESM)

1.000€

216513

A

Pereira, COLOMBIA-ECO (UTPereira)

1.000€

217180

A

Pereira, COLOMBIA- ECO (UTPereira)

1.000€

230296

A

Zi<;:ev, TURQUIA- HUMANITATS (AIESEC)

1.000€

174441

A

Siquirres, COSTA RICA-MEDICINA (AIESEC)

1.000€

2n - Llistat definitiu d'estudiants exclosos:
NIA
MOTIU
231249

-Modalitat B: No validat encaix projecte-estudis respecte als objectius del programa

230613

-Modalitat A. Sol.licitud incompleta

3r - Els estudiants adjudicataris rebran una comunicació durant els propers dies amb la informació sobre els tramits
administratius que cal fer per acceptar la pla<;:a i ajut, així com informació practica sobre el viatge, la mobilitat i també
els documents a completar per al correcte desenvolupament de l'estada.
4t- L'adjudicac·' efinitiva deis ajuts de la Modalitat A resta condicionada a l'admissió deis estudiants preseleccionats
er part de la universitat o organització de destinació.

Barcelona, 25 de maig del 2022
Contra aquesta resolució, que exhoureix lo vio administrativo, e/s interessots poden interposor un recurs contenciós administratiu davont del Jutjot del
contenciós odministrotiu de Barcelona, en el termini de dos mesas, o comptor des de l'endema de lo sevo publicoció. De forma alternativo, e/s
interessots poden interposar potestotivoment un recurs de reposició davant el moteix orgon que ho dictot lo reso/ució en el termini d'un mes, o comptor
des del dia següent a la seva publicació, cas en el qua/ no es podra interposar el recurs contenciós administrotiu fins que no s'hagi resolt expressament
el recurs de reposició interposat o s'hagi produi't la desestimació del recurs esmentat per silenci odministratiu.

