
 

 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA QUAL 

ES PROCEDEIX A MODIFICAR EL PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS 

PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UDG 

2020 

Ateses les bases de la convocatòria pública per a projectes de cooperació per al 

desenvolupament de la Universitat de Girona, aprovades per la Comissió Assessora de 

Cooperació i Solidaritat en la sessió de 20 de gener de 2020. 

Atesa la resolució del rector de 22 de gener de 2020, per la qual s’acorda la convocatòria  

pública per a projectes de cooperació per al desenvolupament de la UdG 2019. 

Vist que d’acord amb el punt 7.2 de les bases d’aquesta convocatòria els projectes de 

cooperació han d’haver finalitzat abans de l’1 d’abril de 2021. 

Vist que amb motiu de les incidències causades per la pandèmia de la COVID-19 es poden 

veure afectades les possibilitats de mobilitat dels beneficiaris de la convocatòria.  

En virtut del Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017) de nomenament del 

rector de la Universitat de Girona, i en virtut de les competències que li han estat 

atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD 

GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la 

Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, 

de 9 de juny de 2011).  

 

RESOLC:  

Modificar el període de realització dels projectes de cooperació, ampliant la data límit 

fins el 31 de desembre de 2021, sempre que els beneficiaris compleixin els requisits 

especificats al punt 4 de la convocatòria durant tot el període d’execució del projecte. 

 

El rector,  

 

 

 

 

Joaquim Salvi i Mas  

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 rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, 
d’acord amb allò 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 seva 
notificació, 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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