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Resolució de la presidenta del Consell Social de 21 de juliol de 2021, 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 
 

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 la 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 el què exposa el punt 7 de les bases de la convocatòria. Termini de presentació de les 
sol·licituds i procediment de les bases de la convocatòria. 
 
En virtut de les competències que 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 provisional de sol·licituds admeses (Annex núm. 1) i excloses (Annex núm. 
2). 
 
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.- S'estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar la documentació requerida o 
formular les al·legacions que es considerin oportunes. En el cas que no s'esmeni la sol·licitud 
es tindrà per desistit de la mateixa. 
 
Quart.- Si passat els 10 dies hàbils per presentar la documentació requerida o formular les 
al·legacions que es consideren oportunes, no hi ha cap escrit presentat al respecte, aquesta 
llista de sol·licituds admeses i excloses es consideraran definitives. 
 
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.- Llista provisional de sol·licituds admeses: 
 

Id Sol·licitant (PDI) 
 

Projecte 

1495 Cufi Sole                                                                                  Xavier 8è Campus PRESUB de Robòtica Submarina 

1496 Juvinyà Canals                                                                                       Dolors 
11th IUHPE European Conference on Health Promotion i 6th International 
Conference on Salutogenesis 

1500 Puig Broch                                                                                           Sebastià EU-ISMET 2021 

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

1506 Malo Cerrato                                                                                         Sara 
Promoció d’estratègies de regulació mediàtica en adolescents d’educació 
secundària, les famílies i els equips docents 

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 

1508 Faxedas Brujats                                                                                      
Maria 
Lluïsa Els encontres de la Càtedra 

1512 Vidal Casellas                                                                                      
Maria 
Dolors Turisme espiritual i religiós 

1515 
Espinosa 
Mirabet                                                                                     Sílvia 

Divulgació de la recerca de la  UdG sobre la malaltia de HUNTINGTON entre 
malalts i familiars 

1516 
Innocenti 
Badano                                                                                     Bianca FIRST Lego League Girona 

1517 Vergés Gifra                                                                                         Joan XIIª Jornada de filosofia 2021 per a estudiants de batxillerat 

1521 Calm Puig                                                                                            Remei Tecnorepte 

1527 Feliu Torrent                                                                                      Francesc Llengua i literatura catalanes a Batxillerat 

1529 
Casacuberta 
Rocarols                                                                                 Margarida VIII Festival Domini Màgic de poesia 

1530 Cabré Ollé                                                                                       Miriam Mot so razo 20 

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

1533 Simon                                                                                                Rabasseda La Nit Europea de la Recerca 2021 

1535 
Duran 
Carpintero                                                                                     Josep 

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

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

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

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” 
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Annex Núm. 2.- Llista provisional de sol·licituds excloses: 
 

Id Sol·licitant (PDI) 
 

Projecte Motiu 

1540 Aulet  Silvia 
Reflexions sobre arquitectura i polítiques 
culturals per la inclusió 

No s'ha registrat d'entrada la sol·licitud i 
documentació requerida. 
Manca informació a la memòria del 
projecte.  
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