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Resolució de la presidenta del Consell Social, de 14 de setembre de 2021, per la qual 
s’atorga varis ajuts per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades 
per facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits 
a la xarxa TECNIO, Convocatòria de 2021 
 
Amb aquesta resolució es pretén continuar executant l’acord del Ple del Consell Social pres en la 
sessió núm. 3nc, de 30 de novembre de 2004. 
 
Atès que la Comissió de Comunitat Universitària en la sessió 1/21, de 20 de gener de 2021, va aprovar 
les bases de la convocatòria d’ajuts al PDI pel 2021. 

 
Atès que en data 2 de juny de 2021 es va publicar una convocatòria d'ajuts al PDI per a activitats de 
divulgació científica i de projecció impulsades per facultats, escoles, departaments, instituts 
universitaris de recerca i centres a la xarxa TECNIO de la UdG mitjançant resolució de la presidenta del 
Consell Social. 
 
Atès que el Consell Social disposa, en el seu pressupost per a l’exercici de 2021, d’una partida adequada 
per a la concessió d’aquests ajuts per un import de 20.000 euros.  
 
Atès que el 21 de juliol de 2021 es va publicar la resolució de la presidenta del Consell Social, per la qual 
es publica la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria dels ajuts al 
personal docent i investigador per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per 
facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO, 
Convocatòria de 2021. 
 
Atès que la comissió avaluadora en la reunió virtual del dia 13 de setembre de 2021 va elevar a la 
presidenta del Consell Social la proposta de resolució de concessió d’ajuts al PDI de la convocatòria 
2021. 
 
Vist l’establert en la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003. 
 
En virtut de l’article 98 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 31 del 
Reglament d’Organització i de Funcionament del Consell Social, i 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. Concedir els ajuts sol·licitats pel Personal Docent i Investigador de la UdG que es contenen a 
l’annex Núm. 1 d’aquesta resolució per a realització de les activitats que al mateix s’indiquen.  
 
Segon. Atorgar els ajuts amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.99 i unitat de despesa 03.01.006. 
 
Tercer. Una volta realitzada l’activitat els beneficiaris hauran de presentar a la secretaria del Consell 
Social, en el termini d’un mes a partir de la finalització de l’activitat objecte de l’ajut, un informe 
memòria de l’activitat realitzada, així com una memòria econòmica de la mateixa activitat acompanyada 
de les fotocòpies dels documents comptables corresponents a la despesa realitzada amb l’ajut concedit 
(factura + OP corresponents degudament formalitzats (signats i segellats)). 
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Quart. El pagament de l’ajut concedit es farà abonant l’import corresponent a la unitat de despesa que 
els professors han detallat en el document de petició de l’ajut i/o en el document d’acceptació de l’ajut 
opcionalment. 
 
Cinquè.  D’acord amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, es pagarà per avançat, com a 
entrega a compte, amb caràcter previ a la justificació l’import del total de la subvenció que es concedeix. 
 
Sisè. En cas de no presentar la deguda justificació en el termini establert a l’apartat tercer d’aquesta 
resolució, el beneficiari haurà de reintegrar l’import no justificat. 
 
Setè. Publicar la present al taulell d’anuncis electrònic de la UdG, de conformitat amb allò previst a 
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú. 
 
Vuitè. L’endemà de la publicació de la resolució, s'estableix un termini de 10 dies hàbils d’acceptació de 
l’ajut, El o la candidat/ada proposat/ada a l’annex núm. 1 ho haurà de comunicar a la secretaria del 
Consell Social 
 
 
La presidenta, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de la presidenta del 
Consell Social de la Universitat de Girona en un termini d’un mes a comptar a de l’endemà de la seva notificació, 
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 el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratiu 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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ANNEX NÚM. 1 - CONCESSIÓ D’AJUTS AL PDI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA – 
CONVOCATÒRIA 2021 

 
 
 

Id. exp Sol·licitant (Cognoms i nom)  Títol de l’activitat  
Import 
concedit 

1516 
Innocenti 
Badano                                                                                     Bianca FIRST Lego League Girona 1050 

1537 Boadas Vaello                                                                                        Pere 

La Tardor amb NEOMA. Cicle de 
Conferències “El benestar físic i mental: 
aprenent del present per caminar en 
positiu cap al futur” 577,5 

1517 Vergés Gifra                                                                                         Joan 
XIIª Jornada de Filosofia 2021 per a 
estudiants de Batxillerat  1050 

1533 Simon                                                                                                Rabasseda La Nit Europea de la Recerca 2021 1050 

1495 Cufi Sole                                                                                   Xavier 
8è Campus PRESUB de Robòtica 
Submarina 840 

1496 Juvinyà Canals                                                                                       Dolors 

11th IUHPE European Conference on 
Health Promotion i 6th International 
Conference on Salutogenesis 1050 

1506 Malo Cerrato                                                                                         Sara 

Promoció d’estratègies de regulació 
mediàtica en adolescents d’educació 
secundària, les famílies i els equips 
docents 1050 

1513/1515 

Xifró Collsmata    
/ Espinosa 
Mirabet                                                                                     

Francesc 
Xavier / 
Sílvia 

Divulgació de la recerca de la UdG sobre la 
malaltia de de Huntington entre malalts i 
familiars 1050 

1500 Puig Broch                                                                                           Sebastià EU-ISMET 2021 1050 

1502 Rustullet Reñé                                                                                       Miquel La cultura de la llum 2021 · 4a edició 1050 

1531 Duran Portas                                                                                         Miquel VI Campus d'Estiu de Màgia i Ciència 700 

1535 
Duran 
Carpintero                                                                                     Josep 

Vídeos per explicar la presència minera a 
les terres gironines i els minerals i 
elements que se n’extreien. 957,6 

1539 Feu Jordi 
Tecnologia digital: mirades crítiques per 
afrontar les pràctiques educatives 1050 

1508 Faxedas Brujats                                                                                      
Maria 
Lluïsa Els encontres de la Càtedra 350 

1512 Vidal Casellas                                                                                       
Maria 
Dolors Turisme espiritual i religiós 1050 

1521 Calm Puig                                                                                            Remei Tecnorepte 462 

1527 Feliu Torrent                                                                                        Francesc Llengua i literatura catalanes a Batxillerat 987 
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1529 
Casacuberta 
Rocarols                                                                                 Margarida VIII Festival Domini Màgic de poesia 1050 

1530 Cabré Ollé                                                                           Miriam Mot so razo 20 1050 

1538 Solà Puig                                                                                            Miquel 
Comunicant en català conceptes científics 
complexos  amb clips curts i càpsules  840 

1507 Garcia Campos                                                                                        Rafael 

Accions per a la difusió dels coneixements 
i resultats de R+D+I dels grups de recerca 
del Campus Robòtica al teixit 
socioeconòmic de l’entorn 1050 

 
 
 
 
 


		2021-09-14T11:37:56+0200
	Rosa Núria Aleixandre Cerarols - DNI 37714052D (SIG)




