
 
 
 
LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS, JORNADES I CONGRESSOS DE SENSIBILITZACIÓ I 
FORMACIÓ PER IMPULSAR LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA UNIVERSITAT DE GIRONA DURANT L’ANY 
2022 
 
 
 
MODALITAT 1 

Admesos a tràmit: 
 

Maria Jesús Gutiérrez del Moral ***4625** 

Ester Blay Gil ***3023** 
 
No admesos a tràmit : 
 

  Motiu 
Carla Brandao Zollinger ***3670** No adjunta: unitat de despesa tal com 

indica el punt 5.2.1 de la convocatòria: 
Documentació a presentar: imprès 
normalitzat corresponent degudament 
emplenat (Annex I). 
 
(recordem que la unitat de despesa NO 
pot ser d’un grup de recerca) 

Mariona Masgrau Juanola ***3635** 
No adjunta: cronograma de les accions, 
currículums dels participants, tal com 
indica el punt 5.2.1 de les bases de la 
convocatòria. 

Pilar Albertin Carbó ***0474** No adjunta: unitat de despesa tal com 
indica el punt 5.2.1 de la convocatòria: 
Documentació a presentar: imprès 
normalitzat corresponent degudament 
emplenat (Annex I). 
 
(recordem que la unitat de despesa NO 
pot ser d’un grup de recerca) 

Esther Blay Gil ***3023** 
Anul·lada per duplicitat de la sol·licitud 

Marcel Swart ***5930** Al tractar-se d’un ajut institucional i no 
de recerca, cal unitat de despesa 
acabada en xx.xx.040 
 

Jaume Rufí Pagès ***0636** 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no 
de recerca, cal unitat de despesa 
acabada en xx.xx.040 

Dolors Berga Colom ***7188** 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no 
de recerca, cal unitat de despesa 
acabada en xx.xx.040 

 
 



 
 
 
MODALITAT 2 
 
Admesos a tràmit: 
 

Carme Bertran Noguer ***0240** 

Anna Company Casadevall ***5353** 

Patrícia Melgar Alcantud ***6374** 

Jordi Pérez González ***3177** 

 

 

No admesos a tràmit de la Modalitat 2 
 
 

  Motiu 
Carmen Vázquez Rojas ***7537** No adjunta: unitat de despesa tal com 

indica el punt 5.2.2 de la convocatòria: 
Documentació a presentar: imprès 
normalitzat corresponent degudament 
emplenat (Annex II). 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no de 
recerca, cal unitat de despesa acabada en 
xx.xx.040 

Jordi Feu Gelis  ***7176** No adjunta: documents acreditatius del 
cofinançament obtingut tal com indica el 
punt 5.2.2 de la convocatòria. 

Àngel Quintana Morraja ***1469** No adjunta:  
Unitat de despesa correcta tal com indica 
el punt 5.2.2 de la convocatòria: 
Documentació a presentar: imprès 
normalitzat corresponent degudament 
emplenat (Annex II): Al tractar-se d’un 
ajut institucional i no de recerca, cal unitat 
de despesa acabada en xx.xx.040 
 
Document acreditatius del cofinançament 
a obtenir pel grup de recerca tal com indica 
el punt 5.2.2 de la convocatòria. 

Maria Lluïsa Faxedas Brujats ***3342** No adjunta: unitat de despesa tal com 
indica el punt 5.2.2 de la convocatòria: 
Documentació a presentar: imprès 
normalitzat corresponent degudament 
emplenat (Annex II). 
 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no de 
recerca, cal unitat de despesa acabada en 
xx.xx.040 

Federica Ravera Cerdà ***3938** No adjunta: unitat de despesa tal com 
indica el punt 5.2.2 de la convocatòria: 
Documentació a presentar: imprès 
normalitzat corresponent degudament 
emplenat (Annex II). 



 
 
 

 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no de 
recerca, cal unitat de despesa acabada en 
xx.xx.040 

Isabel Salamaña Serra ***7731** No adjunta:  
Unitat de despesa tal com indica el punt 
5.2.2 de la convocatòria: Documentació a 
presentar: imprès normalitzat 
corresponent degudament emplenat 
(Annex II). 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no de 
recerca, cal unitat de despesa acabada en 
xx.xx.040 
  
No aporta la documentació sol·licitada al 
punt 5.2.2 
- Programa de les jornades i/o del congrés 
- Cronograma d’activitats, pressupost 

detallat de l’acció, i si escau, documents 
acreditatius del finançament sol·licitat o, 
en el seu cas, aprovat per altres entitats. 

- Breu currículum de cadascun/a dels/de 
les membres de la UdG que hi 
participen. 

Sílvia Pereira Puigvert ***3404** No adjunta: documents acreditatius del 
cofinançament tal com indica el punt 5.2.2 
de la convocatòria. 

Carme Echazarreta Soler ***6540** No adjunta: Documentació sol·licitada al 
punt 5.2.2 
- Programa de les jornades i/o del congrés 
- Cronograma d’activitats, pressupost 

detallat de l’acció, i si escau, documents 
acreditatius del finançament sol·licitat o, 
en el seu cas, aprovat per altres entitats. 

- Breu currículum de cadascun/a dels/de 
les membres de la UdG que hi 
participen. 

Elisa Varela Rodríguez ***6462** No adjunta:  
Unitat de despesa tal com indica el punt 
5.2.2 de la convocatòria: Documentació a 
presentar: imprès normalitzat 
corresponent degudament emplenat 
(Annex II) 
 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no de 
recerca, cal unitat de despesa acabada en 
xx.xx.040 
 
Documentació sol·licitada al punt 5.2.2 
- Programa de les jornades i/o del congrés 
- Breu currículum de cadascun/a dels/de 

les membres de la UdG que hi 
participen.  

 
No explicita l’import que demana 

 



 
 
 

Inés Ferrer Mallorquí ***2063** Un/a  mateix /a  sol·licitant no podrà 
presentar més d’una proposta a la 
convocatòria, tal com indica el punt 2 d de 
les bases de la convocatòria. 

Laura Vall-llosera Casanovas ***3241** 
Al tractar-se d’un ajut institucional i no de 
recerca, cal unitat de despesa acabada en 
xx.xx.040 

 
 
 
 

A partir de la data de publicació d’aquesta llista provisional s’estableix un termini de 10 dies hàbils perquè les 

persones interessades puguin presentar la documentació requerida o formular les al·legacions que es considerin 

oportunes, advertint als interessats que, en cas de no esmenar la seva sol·licitud, se’ls tindrà per desistits 

d’aquesta convocatòria. 

Girona, 21 de febrer de 2022 


