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Resolució de la presidenta del Consell Social de 9 de maig de 2022, per la qual es 
publica la llista definitiva de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts per a dur a 
terme projectes institucionals, convocatòria 2022 
 
El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG) té per objecte concedir ajuts a les Facultats, 
Escoles, Departaments, Instituts universitaris de recerca, Institut de Ciències de l’Educació Josep 
Pallach, Càtedres i altres estructures de recerca de la UdG per desenvolupar projectes i activitats 
emmarcades en alguna d’aquestes accions: 
 

a) Activitats destinades a Estudiants de Batxillerat per fomentar el coneixement i tenir un 
primer contacte amb la Universitat. 

b) Activitats que apropin a la societat la recerca i transferència del coneixement 
universitària. 

c) Activitats que apropin a la societat la docència universitària. 
d) Activitats que facilitin la promoció i atracció del món laboral a la Universitat. 

 
Aquests ajuts van destinats a desenvolupar projectes institucionals i que són sol·licitats per els 
titulars dels òrgans que tinguin atribuïda la seva direcció (o de la persona que deleguin). 
 
Així mateix, al pressupost de l’exercici 2022 del Consell Social de la Universitat de Girona, aprovat 
en el Ple, en la sessió ordinària núm. 6/21, de 20 de desembre de 2021 hi figura una partida de 
10.000 € destinats a aquests ajuts. 
 
La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, en la sessió ordinària núm. 
EPP7/21, de 9 de desembre de 2021, va adoptar l’acord que literalment diu: S’aproven: “Les bases de 
la convocatòria d'ajuts del Consell Social per a dur a terme projectes institucionals convocatòria 2022.” 
 
D’acord amb el què exposa el punt 6 de les bases de la convocatòria: Termini de presentació de les 
sol·licituds i procediment de les bases de la convocatòria. 
 
A la vista dels arguments fins aquí adduïts, i en virtut de les competències que m’atribueix l’article 31 
del Reglament d’Organització i de Funcionament del Consell Social; en virtut de l’acord 
GOV/68/2017, de 16 de maig  (DOGC núm. 7372, de 18 de maig de 2017), de nomenament de 
presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- La llista definitiva de les sol·licituds admeses (Annex núm. 1) 
 
Segon. Publicar al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la UdG aquesta acord amb el que 
estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i l’article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
La presidenta, 
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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 posició davant del rector de la Universitat de Girona en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, 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 seva publicació, 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. 
 
 
 
 
 
Annex Núm. 1: 
 
Llista definitiva de sol·licituds admeses: 
 
ID exp Sol·licitant Nom de l’activitat 
1546 Joan Vergés Gifra                                                                                         Lliçons Ferrater Mora càrrec de Gilles Lipovetsky 
1548 Laura Vall-llosera 

Casanovas                                                                               
Imagina't el món que vindrà 

2551 Marcel Swart                                                                                                Young Researchers Symposium 
2553 M. Elisa Varela-Rodríguez Actualitat científica a les Humanitats: La Catalunya romana 
2554 Maria Àngels Pèlach Serra                                                                                         Fòrum Industrial 2022 
2556 Maria Àngels Pèlach Serra                                                                                         Jornades Tecnològiques 2022 
2558 Jaume Ametller Leal                                                                                        Projecte GIROBÒTICA 2022 
2559 David Soler Hernàndez                                                                                      Preparació, presentació i difusió del visor web “Fonts de 

les Guilleries: patrimoni i ciència de l’aigua” 
2570 Anna Garriga Ripoll  Un Joc de Borsa per difondre la cultura financera 
2573 Eduard Carrera Fossas                                                                                       Mercat de conversa. (Re)generant veïnatge, tornant la vida 

al carrer 
2576 Lluis Mundet Treballar a la Universitat és només ser professor? 

Investigació aplicada per a millora el nostre sector turístic 
2578 Silvia Simon                                                                                                Comunicació Científica en Obert 
2580 Francesc Feliu Torrent                                                                                        Llengua i literatura catalanes a Batxillerat 
2603 Xavier Renedo Puig Jornada ExLibris (Concurs de recitació) 
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