RESOLUCIÓ PARCIAL COMPLEMENTÀRIA D’ASSIGNACIÓ PROVISIONAL
DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2019-20
DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Maria Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització, en virtut de
la competència que em confereix la delegació del rector de 24 de maig del 2017.
Vista la resolució parcial d’assignació de places de data 13 de març de 2019 i les acceptacions dels adjudicataris en la
convocatòria ordinària de mobilitat internacional de la Facultat de Traducció i Interpretació per l’estada obligatòria
del curs acadèmic 2019-20, que no incloïa les places amb destinació a universitats del Regne Unit.
Vist que els intercanvis acadèmics amb universitats del Regne Unit poden tenir lloc dins o fora del marc del
programa Erasmus+, però el seu finançament en termes d’ajuts es pot veure afectat per la retirada del Regne Unit
de la Unió Europea (UE). No obstant, la Comissió ha presentat una proposta legislativa que, si s’adopta, permetria a
la UE seguir finançant Erasmus+ al Regne Unit durant el 2019. Que es pugui tirar endavant, dependrà d’una sèrie
de factors, com per exemple, que el Regne Unit segueixi aportant la seva contribució al pressupost comunitari
durant el 2019.
D’acord amb tot lo exposat anteriorment,
He resolt aprovar i fer públic:
 Annex I – Llistat provisional d’estudiants adjudicataris d’una plaça d’intercanvi a una universitat del Regne Unit
en primera assignació.
 Instruccions per acceptar o renunciar a la plaça.
 Disposició excepcional per la qual no es penalitzarà als estudiants que decideixin renunciar a la seva estada
d'intercanvi al Regne Unit. D'acord amb el que es preveu a l’apartat 6 de les bases reguladores de la convocatòria,
on s'especifica que "Excepcionalment, en cas que es produïssin renúncies, cada facultat valorarà la possibilitat
d'obrir un període per re-adjudicar les places vacants a estudiants que no hagin obtingut plaça, i establirà les
condicions i calendari específics", es faculta al centre dels estudis de Traducció a aplicar els criteris que consideri
pertinents per a garantir la mobilitat obligatòria dels seus estudiants.
La Vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització
P.d. (Resolució del rector de 24.05.2017)

Maria Isabel Valverde Zaragoza
Barcelona, 29 de març de 2019
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.

