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ESMENA A LA CONVOCATORIA D’AJUTS FUNDACIÓ MASLLORENS PASCUAL

En el marc de la convocatòria, de data 14 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen els ajuts de la
Fundació MASLLORENS PASCUAL.
Donat que es va produir un error tècnic en el procés de elaboració de la convocatòria.
RESOLC:
Primer: a l’article 3 al punt 3.2 on diu: “En data 14 d’octubre de 2021 es publicarà a la seu electrònica de la UB i
addicionalment al web https://www.ub.edu/portal/web/medicina‐ciencies‐salut/beques‐i‐ajuts la relació de les
sol∙licituds que no aportin tota la documentació requerida, atorgant un termini de e 10 dies hàbils per esmenar‐les”
Ha de dir: “En data 17 de novembre de 2021 es publicarà a la seu electrònica de la UB i addicionalment al web
https://www.ub.edu/portal/web/medicina‐ciencies‐salut/beques‐i‐ajuts la relació de les sol∙licituds que no aportin
tota la documentació requerida, atorgant un termini de e 10 dies hàbils per esmenar‐les”

Segon: Que es publiqui aquesta esmena als llocs indicats a la convocatòria.
Barcelona, 27 d’octubre de 2021
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Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, d’acord
amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà a la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També
podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu
procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

