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Resolució de la presidenta del Consell Social de 21 de setembre de 2022, 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 2022 (2n termini) 
 
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 
als titulars dels òrgans que tinguin atribuïda la seva direcció (o de la persona que deleguin). 
 
Així mateix, al pressupost de l’exercici 2022 del Consell Social de la Universitat de Girona, 
aprovat en el Ple, en la sessió ordinària núm. 6/21, de 20 de desembre de 2021 hi figura una 
partida de 10.000 € destinats a aquests ajuts, repartits en dos terminis de 5.000 euros. 
 
La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, en la sessió ordinària 
núm. EPP7/21, de 9 de desembre 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 2022.” 
 
Atès la resolució de la presidenta de data de 9 de maig de 2022, per la qual es publica la llista 
definitiva de les sol·licituds admeses i excloses dels ajuts per a dur a terme projectes 
institucionals, convocatòria 2022 (1r termini). 
 
Atès la resolució de la presidenta del Consell Social, de 31 de maig de 2022, d’adjudicació 
dels Ajuts per a dur a terme Projectes Institucionals, de la convocatòria de 2022, 1r termini. 
 
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/77/2022, de 19 d’abril (DOGC núm. 8651, de 21 d’abril de 2022), de 
nomenament de presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona. 
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RESOLC: 
 
Primer.- La llista provisional de sol·licituds admeses (Annex núm. 1).  
 

Segon.- No hi ha llista provisional de sol·licituds excloses. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- S'estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar la documentació requerida o 
formular les al·legacions que es considerin oportunes. 
 
Cinquè.- 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 (2n termini) 
 
Id. 
exp 

Responsable activitat (o 
delegat/ada) 

 Títol del projecte/activitat 

2556 Pèlach Serra                                                                                         Maria Àngels Jornades Tecnològiques 2022 
2597 Casacuberta Rocarols Margarida Jornades "El teatre de Víctor Català" 
2598 Nogué i Font Joan Els nous paisatges energètics 
2599 Varela-Rodríguez Ma. Elisa XIXè Seminari Internacional de Cultura 

Escrita i Visual 'Josepa Arnall Juan'. Història i 
Estudis de les Dones i Mètode 

2601 Vergés Gifra Joan Simposi Joan Roura Parella 
2603 Vergés Gifra Joan Jornada "Temps de Filosofia 2022 Visca la 

Filosofia!" 
2604 Castañer Vivas Margarita V Seminari Paisatges Salvats - Paisatges per 

Salvar 
2605 Roldan Borassi María Inés Olimpíada de Biologia de Catalunya 
2606 Roca Urgell Francesc III Congrés Internacional de Revitalització 

de Llengües Indígenes i Minoritàries 

2607 Cámara Liebana David Projecte de campanya de divulgació social 
per l’eliminació de la violència contra la 
dona i el dia internacional de la dona en el 
context de l’assignatura “Gènere i salut”. 

2608 Ametller Leal Jaume Curs i concurs de recitació 
2609 Vergés Gifra Joan Lliçons Ferrater Mora, a càrrec d’Avishai 

Margalit 
2610 Aulet Serrallonga Sílvia  Jornada "Polítiques Culturals i Sostenibilitat" 
2612 Capomaggi Sequenzia Maria Júlia Projectes Arquitectònics 
2614 Varela Rodríguez Ma. Elisa Actualitat científica a les Humanitats: La 

Catalunya romana 
2616 Bas Lay Josep Maria Banc de col·leccions d’Història Natural de la 

UdG 
2617 Rodriguez-Roda Layret Ignasi  XXII International Summer School on 

Environment 
2620 Vidal Casellas Dolors  Turisme religiós any Ignasià 
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