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Resolució de la presidenta del Consell Social, de 23 de maig de 2022, 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 2022 
 
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 1/22, de 19 de gener de 2022, va aprovar 
les bases de la convocatòria d’ajuts al PDI pel 2022. 

 
Atès que en data 15 de febrer de 2022 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 2022, d’una partida adequada 
per a la concessió d’aquests ajuts per un import de 20.000 euros.  
 
Atès que el 9 de maig de 2022 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 2022. 
 
Atès que la comissió avaluadora en la reunió virtual del dia 13 de maig  de 2022 va elevar a la presidenta 
del Consell Social la proposta de resolució de concessió d’ajuts al PDI de la convocatòria 2022. 
 
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 2022 

 

Id. exp. Cognoms  Nom Títol de l’activitat/projecte 
Import a 
concedir 

2571 Innocenti Badano                                                                                     Bianca Robòtica FIRST Lego League 1.035 
2550 Company Casadevall                                                                                   Anna Girona Seminar 1.035 

1542 Cufi Sole                                                                                        Xavier 
Campus PRESUB de Robòtica Submarina - 9a 
edició 828 

1545 Delgado Aguilar                                                                                      Marc Sessions transferència - CIADICYP 2022 1.035 
2561 Brusi Belmonte                                                                                       David Olimpíades de Geologia 1.035 

2574 Reina de la Torre                                                                               Francisco 

La Tardor amb NEOMA. Cicle de 
Conferències (VIIIena edició). “Arts 
escèniques en salut i per la salut” 362,25 

2588 Monclús Sales                                                                                        Hèctor Taller de depuració d'aigües residuals 3.0 1.035 

1543 Costa Fernàndez                                                                                      Lluís 
Observatori dels Drets Humans als barris de 
Girona 1.035 

2548 Ribas Salamaña                                                                                       Xavi 

International Symposium on Activation of 
Dioxygen and Homogeneous Oxidation 
Catalysis 2022 (ADHOC 2022) 1.035 

2555 Calm Puig                                                                                            Remei Tecnorepte 2022-23 838,35 

2557 Feu Gelis                                                                                            Jordi 

Per a la igualtat de gènere i la superació del 
sexisme al segle XXI als centres educatius de 
secundària de Catalunya: què hi podem fer? 1.035 

2563 Echazarreta Soler                                                                                    Carmen Congrés Congènere 1.035 

2566 Castells Cervelló                                                                                    Xavier 

Presentació de TDApp, una eina que utilitza 
la intel·ligència artificial per a formular 
recomanacions terapèutiques 
automàtiques, participatives i 
personalitzades per a persones amb un 
Trastorn per Dèficit d’Atenció amb 
Hiperactivitat (TDAH) 498,87 

2568 Rustullet Reñé                                                                                       Miquel 
La cultura de la llum 5a edició · Encén 
Montilivi 1.035 

2579 Duran Portas                                                                                         Miquel VII Campus d'Estiu de Màgia i Ciència 690 
2581 Feliu Torrent                                                                                        Francesc Llengua i literatura catalanes a Batxillerat 1.014,3 

2582 Simon                                                                                                Sílvia 
WikiSciW - Ciència, Científiques i Wikipèdia; 
Activitat dins La Nit de la Recerca UdG  1.035 

2583 Solà Puig                                                                                            Miquel 
ScienZine: Comunicant conceptes científics 
complexos amb exemples quotidians 310,5 

2585 Cabré Ollé                                                                                         Miriam Mot so razo 21 1.024,65 
2549 Casacuberta Rocarols                                                                                 Margarida Festival Domini Màgic de poesia 2022 1.035 
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2596 Ubasart González                                                                                     Gemma Setmana de la Ciència Política 724,5 

2602 Freixenet Jordi 

ATREURE NENS I NENES, NOIS I NOIES ALS 
ESTUDIS D’ENGINYERIA 
Taller d’Scratch: Imagina, Programa, 
Comparteix 1035 
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