
 
 
 
 
Resolució de 8 de juny de 2021, per la qual es corregeix un error produït 
a la resolució de 2 de juny de 2021, per la qual es convoquen els ajuts al 
personal docent i investigador per a activitats de divulgació de la 
recerca i de projecció impulsades per facultats o escoles, departaments, 
instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO, 
Convocatòria 2021 
 
 
En el Tauler Electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona del dia 2 de 
juny de 2021, es va publicar la resolució de 2 de juny de 2021 per la qual es 
convoquen els ajuts al personal docent i investigador per a activitats de divulgació 
de la recerca i de projecció impulsades per facultats o escoles, departaments, 
instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO, Convocatòria 
2021 
 
Detectat un error a l’esmentada resolució, i d’acord amb el que estableix l’art. 109.2  
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (BOE núm 236, de 02/10/2015), es procedeix a 
corregir l’error en els següents termes: 
 
Allà on posa: 
 
Aquesta convocatòria té per objecte atorgar ajuts a tot el personal docent i 
investigador per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per 
facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits 
a la xarxa TECNIO que es desenvolupin durant l’any 2020, que no siguin de caràcter 
intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat, o una incidència 
especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines o àrea 
d’influència de la UdG (en la qual la UdG tingui una relació documentada). També 
tindran aquesta consideració les accions adreçades als nivells educatius 
preuniversitaris 
 
Ha de posar: 
 
Aquesta convocatòria té per objecte atorgar ajuts a tot el personal docent i 
investigador per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per 
facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits 
a la xarxa TECNIO que es desenvolupin durant l’any 2021, que no siguin de caràcter 
intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat, o una incidència 
especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines o àrea 
d’influència de la UdG (en la qual la UdG tingui una relació documentada). També 
tindran aquesta consideració les accions adreçades als nivells educatius 
preuniversitaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució 
immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
davant del/la rector/a de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
recepció de la notificació o publicació de l’acte, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació o publicació de l’acte, d’acord amb els 
articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
  
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
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