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Procediment d’al·legacions. 
 
Aquest procediment s’aplica a les següents actuacions del Programa de Recerca, Innovació y 
Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) : 
 
- Projectes d’innovació docent. 
- Projectes de millora docent. 
- Ajuts per a la difusió d’actuacions d’innovació docent. 
- Ajuts de personal col·laborador per a projectes d’innovació docent. 
- Reconeixement de nous grups d’innovació docent. 
- Avaluació de grups d’innovació docent reconeguts (Consolidació) 
 
Contra la resolució del Vicerectorat, que exhaureix la via administrativa, independentment de 
la seva immediata executivitat i d’acord amb l’establert en l’article 8 de la llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, els interessats podran 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de 
l’esmentada llei. 
 
També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 
 
No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs 
potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas no es podrà interposar el 
recurs contenciós administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o presumpte del 
recurs potestatiu de reposició, d’acord amb allò que predisposen els articles 116 i ss. De la llei 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Les al·legacions han de presentar-se a qualsevol de les oficines de Registre UB i cal adreçar-les 
al Vicerectorat de Docència, en el termini establert a cada convocatòria. 
 
Es recomana notificar l’enviament de les al·legacions a l’adreça de correu electrònic 
dl.rimda@ub.edu  

mailto:dl.rimda@ub.edu

