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Resolució de 7 de juny de 2021, per la qual s’adjudiquen les places d’estades
d’intercanvi dels programes Erasmus+ Pràctiques per a la primera convocatòria
extraordinària del curs 2020/2021

Un cop finalitzat el procés de selecció establert a la convocatòria de beques per a la realització
d’estades de pràctiques a empreses 2020/2021, i atès que el SEPIE (Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación) encara no ha fet públiques les subvencions addicionals que
rebran les universitats per la convocatòria 2020/2021,

RESOLC:
Primer. Publicar la llista de sol·licituds rebudes del programa d’Erasmus + pràctiques (Annex)
prioritzades en funció dels criteris de selecció establerts en la convocatòria. Així mateix s’inclou
la llista d’exclosos amb els motius corresponents.
Segon. Informar que en el moment que el SEPIE comuniqui la subvenció addicional i tinguem
coneixement del nombre de beques que la UAB disposa, es publicarà l’adjudicació d’ajuts en
funció d’aquest llistat annex, en aquesta mateixa pàgina.

El Rector
Per autorització

Màrius Martínez Muñoz
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Vicerector de Relacions Internacionals
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 4 de juny de 2021

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats de contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els
articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense
perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant la rectora d’aquesta universitat
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 123 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

