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Resolució de la presidenta del Consell Social de 7 d’abril de 2022, 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. 
 

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 1/22, de 19 de gener de 2022, va 
aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts al PDI pel 2022. 
 
Atès el què exposa el punt 7. 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). 
 
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: 
 
 
1542 Xavier Cufi Sole                                                                                       Campus PRESUB de Robòtica Submarina - 9a edició 

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

1544 Joaquim Agustí Tarrés 
Farrés                                                                                       

Realització de la 5ena Edició dels EQDays 

1545 Marc Delgado Aguilar                                                                                     Sessions transferència - CIADICYP 2022 

1547 Joan Vergés Gifra                                                                                        SEMINARI: "Pensar el Narcohumanisme: implicacions individuals i 
col·lectives del món com a farmàcia" 

2548 Xavi Ribas Salamaña                                                                                       International Symposium on Activation of Dioxygen and Homogeneous 
Oxidation Catalysis 2022 (ADHOC 2022) 

2549 Margarida Casacuberta 
Rocarols                                                                                

Festival Domini Màgic de poesia 2022 

2550 Anna Company Casadevall                                                                                  Girona Seminar 

2552 Dolors Juvinyà Canal                                                                                       Curs d'estiu "Acción comunitaria en salud: Activos para el presente y el 
futuro" 

2553 M Elisa Varela-Rodríguez                                                                                    Actualitat científica a les Humanitats: La Catalunya romana 

2555 Remei Calm Puig                                                                                           Tecnorepte 2022-23 

2557 Jordi Feu Gelis                                                                                           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? 

2560 Anna Massaguer 
 Vall-llovera                                                                              

Cicle de xerrades “Descobert a Girona 2022” 

2561 David Brusi Belmonte                                                                                      Olimpíades de Geologia 

2562 Marta Muñoz Frigola                                                                                       Summer School on Water Resources and Environmental change 

2563 Carmen Echazarreta Soler                                                                                   Congrés Congènere 

2564 Manel Poch Espallargas                                                                                    IV Fòrum LEQUIA - Un cicle urbà de l'aigua amb més resiliència a les 
pertorbacions 

2566 Xavier Castells Cervelló                                                                                   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) 

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

2569 Anton Bardera Reig                                                                                        Maletes Tecnològiques 

2571 Bianca Innocenti Badano                                                                                     Robòtica FIRST Lego League 

2572 Josep Duran Carpintero                                                                                    Vídeos per explicar Tècniques Experimentals als estudiants de batxillerat 

2574 Francisco Reina de la 
Torre 

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

2575 Albert Poater Teixidor                                                                                      Pros i contres de la supercomputació des de la química 

2577 Martí Comamala Laguna                                                                              Moto Studen 

2579 Miquel Duran Portas                                                                                        VII Campus d'Estiu de Màgia i Ciència 

2581 Francesc Feliu Torrent                                                                                       Llengua i literatura catalanes a Batxillerat 

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

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

2585 Miriam Cabré Ollé                                                                                          Mot so razo 21 

2587 Marisa García Vergara                                                                                      Cuidar un habitat sostenible i plural: la perspectiva de inclusió i gènere a 
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l’arquitectura de Lina Bo Bardi (Publicació amb taller divulgatiu a Escoles 
d’educació secundària) 

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

2590 Clàudia Fontàs Rigau                                                                                        1st International Symposium on Functionalized Membranes 

2591 Elisabet Serrat Sellabona                                                                                    Congrés Internacional d'Adquisició del Llenguatge 

2593 Narcís Iglésias Franch                                                                                     Estada investigadora 

2595 David Pavón Gamero                                                                                        Ampliació i actualització del contingut d’innovació docent Edusat per a 
dotar de recursos didàctics els Tallers de Geografia 

2596 Gemma Ubasart González                                                                                    Setmana de la Ciència Política 

2601 Francesc Roca Urgell III Congrés Internacional de Revitalització de Llengües Indígenes i 
Minoritàries 

2602 Jordi Freixenet Atreure nens i nenes, nois i noies als estudis d'Enginyeria 

2603 Xavier Lladó Bardera VICOROB a la Índia 

2606 Elisenda Zafon Ripoll Fabrica la teva proteïna: aprèn l'idioma de les cèl·lules 

 
 


		2022-04-07T09:15:07+0200
	Rosa Núria Aleixandre Cerarols - DNI 37714052D (SIG)




