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Resolució de la presidenta del Consell Social, de 28 de setembre de 2021, 
d’adjudicació dels Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals, de la 
convocatòria de 2021 
 
 
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 2021 del Consell Social de la Universitat de Girona, 
aprovat en el Ple, en la sessió ordinària núm. 8/20, de 14 de desembre de 2020 hi figura una 
partida de 7.500 € destinats a aquests ajuts. 
 
La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, en la sessió ordinària 
núm. EPP1/21, de 12 de gener 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 2021.” 
 
La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni es va reunir en sessió EPP6/21, de 27 de 
setembre per a avaluar, seleccionar i elevar la proposta a la presidenta del Consell Social dels 
ajuts a concedir en aquesta 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.- Concedir els ajuts per a dur a terme projectes institucionals d’aquesta convocatòria 
2021, (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. 
 
Tercer.- 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. 
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Quart.- Una vegada finalitzada l’activitat es disposarà d’un mes per a justificar l’ajut i la 
documentació es trametrà a la secretaria del Consell Social (memòria justificativa, memòria 
econòmica i còpia dels documents comptables). 
 
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 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. 
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Annex Núm. 1. Ajuts concedits de la convocatòria de 2021 per a dur a terme 
Projectes Institucionals 
 

ID NOM I COGNOMS PROJECTE IMPORT 
1498 Maria Àngels Pèlach 

Serra Fòrum Industrial 2021 1.050,00 
1499 Maria Àngels Pèlach 

Serra Maletes tecnològiques 1.050,00 
1503 

Josep Duran Carpintero 

LiterActualització de continguts 
curriculars de Literatura catalana. Ex 
libris: Concurs de recitació 697,20 

1504 

Sebastià Puig Broch 

Dissenya una pila bioelectoquímica i 
presenta-la al congrés europeu EU-
ISMET 2021! 1.050,00 

1505 María Inés Roldàn 
Borassi Olimpíada de Biologia de Catalunya 1.050,00 

1509 

Josep Duran Carpintero Jornada Girobòtica 2021 420,00 
1532 

Albert Poater Teixidor Aprèn orgànica 1.050,00 
1536 Sílvia Simon Rabasseda 

 
Camins en  Comunicació Digital  de la 
Cultura Científica 1.050,00 
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