RESOLUCIÓ PARCIAL D’ASSIGNACIÓ PROVISIONAL
DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2019-20
DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
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 del 2017.
Vistes les sol·licituds presentades pels estudiants de l’estada obligatòria de la Facultat de Traducció i
Interpretació, en el marc de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional d’estudiants de la
Universitat Pompeu Fabra per al curs acadèmic 2019-20.
Donat que en els properes setmanes es preveu que es dilucidaran les condicions efectives de la
participació del Regne Unit al programa Erasmus+.
D’acord amb el que es preveu a l’apartat 6 de les bases reguladores de la convocatòria.
He resolt aprovar i fer públic:
 El llistat provisional d’estudiants adjudicataris de plaça d’intercanvi a universitats de fora del Regne
Unit ―Annex 1―.
 El llistat general d’estudiants que no han obtingut plaça d’intercanvi en primera assignació (en llista
d’espera) ―Annex 2―.
S’obre un termini des del dimecres 13 de març a les 15.00 hores fins al dilluns 18 de març a les
13.00 hores, per a què el estudiants adjudicataris puguin acceptar la plaça atorgada. Veure
instruccions ―Annex 3―.
Pel que fa als estudiants amb plaça al Regne Unit, el període d’acceptació s’obrirà amb posterioritat,
quan disposi d’un context més clar per tal que l’acceptació es faci de manera informada.
La Vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització
P.d. (Resolució del rector de 24.05.2017)

Mª Isabel Valverde Zaragoza
Barcelona, 13 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.

