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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 dels ajuts 
per a dur a terme projectes institucionals, convocatòria 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.” 
 
D’acord amb el què exposa el punt 6 de les bases de la convocatòria: Termini de presentació 
de les sol·licituds i procediment de les bases de la 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.- La llista provisional de les 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. 
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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  Títol 
1498 Pèlach Serra                                                                                         Maria Àngels Fòrum Industrial 2021 
1499 Pèlach Serra                                                                                         Maria Àngels Maletes tecnològiques 
1503 Duran 

Carpintero                                                                                     
Josep LiterActualització de continguts curriculars de Literatura 

catalana. Ex libris: Concurs de recitació 
1504 Puig Broch                                                                                           Sebastià Dissenya una pila bioelectroquímica i presenta-la al 

congrés europeu  EU-ISMET 2021! 
1505 Roldán Borassi                                                                                       María Inés Olimpíada de Biologia de Catalunya 
1509 Duran 

Carpintero                                                                                     
Josep Projecte GIROBÒTICA 2020/2021 

1510 Vergés Gifra                                                                                         Joan LLIÇONS FERRATER MORA a càrrec d’AVISHAI MARGALIT 
1511 Quintana i Pou                                                                                       Xavier VI Jornades Recerca i Territori: Les papallones en un 

context de canvi climàtic 
1514 López Ros                                                                                            Víctor VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 
1518 Casacuberta 

Rocarols                                                                                 
Margarida VIII Festival Domini Màgic de poesia 

1525 Nadal Ferreras 
Bosch Ballbona                                                                                

Joaquim / Joan Reconstruir el passat a través de la recerca. La 
socialització de la historia de les ciutats a partir dels seus 
personatges 

1526 Mundet i 
Cerdan                                                                                      

Lluís Treballar a la Universitat és només ser professor? 
Investigació aplicada per a millorar el nostre sector 
turístic 

1528 Feliu Torrent                                                                                      Francesc Llengua i literatura catalanes a Batxillerat 
1532 Poater Teixidor                                                                                      Albert Aprèn orgànica 
1534 Swart                                                                                                Marcel Segona edició de l'IndustryQCC 
1536 Simon 

Rabasseda                                                                                      
Sílvia Camins en Comunicació Digital  de la Cultura Científica 

1541 
 
 

Marti Llambrich 
 

Carolina 
 

XXI International Summer School on Environment 
TeRRIFICA SUMMER SCHOOL Climate Change in the 
Mediterranean Basin: evidences, discussions and citizen 
contribution 
 

 
 
Annex Núm. 2: 
 
No n’hi ha 
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