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Resolució de la presidenta del Consell Social de 26 de maig de 2020, 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 2020 (1er 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 
els titulars dels òrgans que tinguin atribuïda la seva direcció.

Així mateix, al pressupost de l’exercici 2020 del Consell Social de la Universitat de Girona, 
aprovat en el Ple, en la sessió ordinària núm. 7/19, de 16 de desembre de 2019 hi figura una 
partida de 15.000 € destinats a aquests ajuts.

El Ple, en la seva sessió ordinària núm. 7/19, de 16 de desembre de 2019, 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 2020.”

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 
exp

Sol·licitant (titulars dels 
òrgans de direcció o 
delegat)

Títol del projecte

1433 Maria Àngels Pèlach Serra Fòrum Industrial 2020

1438 Josep Duran Carpintero “MaYúscula. Jornada de lengua, 
literatura españolas y literatura universal 
de Bachillerato”

1462 María Inés Roldán Borassi Olimpíada de Biologia de Catalunya

1473 Maria Àngels Pèlach Serra Projecte FEMSTEM 2020

1440 Josep Duran Carpintero Jornada Girobòtica 2020

1475 Sílvia Simon Rabasseda Nous Camins en  Comunicació Digital  de 
la Cultura Científica

1453 Anna Garriga Ripoll Organització del Debat 2020: El turisme a 
les comarques gironines

1450 Marcel Swart Young Researchers Symposium

1476 Joan Vergés Gifra Seminari de Quentin Skinner  “On freedom 
and the state”

430 Margarida Casacuberta Rocarols VII Festival Domini Màgic de poesia

1443 Víctor López Ros Cicle d'Esport i Ciència "Efectes de la 
genètica en el desenvolupament esportiu"

1464 Josep Burch i Rius III Cicle de Xerrades d'Arqueologia de la 
Càtedra

1465 Sebastià Puig Broch Dissenya la teva pila bioelectroquímica i 
presenta-la al congrés europeu EU-ISMET 
2020!
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Annex Núm. 2:

Llista provisional de sol·licituds excloses:

ID 
exp

Sol·licitant (titulars 
dels òrgans de direcció 
o delegat)

Títol del projecte Motiu

1468 Cristina Sánchez Miret VIII Congrés Català 
Internacional de 
Sociologia/VI Congrés de 
Joves en Sociologia

Han renunciat a 
continuar en el 
procediment de la 
convocatòria perquè 
s’ha suspès l’activitat

1490 Joan Vicente Rufi Organització de la VIII 
Olimpíada de Geografia a 
Girona

Han renunciat a 
continuar en el 
procediment de la 
convocatòria perquè 
s’ha suspès l’activitat
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