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Resolució de la presidenta del Consell Social, de 14 de juliol de 2020, per la qual s’atorga 
varis ajuts 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 2020 
 
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 3/19, de 4 de desembre de 2019, va 
aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts al PDI pel 2020. 

 
Atès que en data 5 de febrer de 2020 es va publicar una convocatòria d'ajuts al PDI per a activitats de 
divulgació científica i de projecció impulsades per facultats, escoles, departaments, instituts 
universitaris de recerca i centres a la xarxa TECNIO de la UdG mitjançant resolució de la presidenta del 
Consell Social. 
 
Atès que el Consell Social disposa, en el seu pressupost per a l’exercici de 2020, d’una partida adequada 
per a la concessió d’aquests ajuts per un import de 25.000 euros.  
 
Atès que la comissió avaluadora en la reunió virtual del dia 13 de juliol de 2020 va elevar a la presidenta 
del Consell Social la proposta de resolució de concessió d’ajuts al PDI de la convocatòria 2020. 
 
Vist l’establert en la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003. 
 
En virtut de l’article 98 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 31 del 
Reglament d’Organització i de Funcionament del Consell Social, i 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. Concedir els ajuts sol·licitats pel Personal Docent i Investigador de la UdG que es contenen a 
l’annex Núm. 1 d’aquesta resolució per a realització de les activitats que al mateix s’indiquen.  
 
Segon. Atorgar els ajuts amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.99 i unitat de despesa 03.01.006. 
 
Tercer. Una volta realitzada l’activitat els beneficiaris hauran de presentar a la secretaria del Consell 
Social, en el termini d’un mes a partir de la finalització de l’activitat objecte de l’ajut, un informe 
memòria de l’activitat realitzada, així com una memòria econòmica de la mateixa activitat acompanyada 
de les fotocòpies dels documents comptables corresponents a la despesa realitzada amb l’ajut concedit 
(factura + OP corresponents degudament formalitzats (signats i segellats)). 
 
Quart. El pagament de l’ajut concedit es farà abonant l’import corresponent a la unitat de despesa que 
els professors han detallat en el document de petició de l’ajut i/o en el document d’acceptació de l’ajut 
opcionalment. 
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Cinquè.  D’acord amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, es pagarà per avançat, com a 
entrega a compte, amb caràcter previ a la justificació l’import del total de la subvenció que es concedeix. 
 
 
Sisè. En cas de no presentar la deguda justificació en el termini establert a l’apartat tercer d’aquesta 
resolució, el beneficiari haurà de reintegrar l’import no justificat. 
 
 
Setè. Publicar la present al taulell d’anuncis electrònic de la UdG, de conformitat amb allò previst a 
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú. 
 
Vuitè. L’endemà de la publicació de la resolució, s'estableix un termini de 10 dies hàbils d’acceptació de 
l’ajut, El o la candidat/ada proposat/ada a l’annex núm. 1 ho haurà de comunicar a la secretaria del 
Consell Social 
 
 
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 reposició davant de la presidenta del 
Consell Social de la Universitat de Girona en un termini d’un mes a comptar a de l’endemà de la seva notificació, 
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 el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, 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 - CONCESSIÓ D’AJUTS AL PDI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA - 
CONVOCATÒRIA 2020 

 
 
 
 

ID Nom i Cognoms Titol de l'activitat Import 

1448 Bianca Mariela Innocenti Badano FIRST Lego League Girona 1050 

1474 David Pavón Gamero Mantén-te en òrbita 1050 

1481 Jordi Freixenet Bosch Atraure nens i nenes, nois i noies als estudis 
d'enginyeria 1050 

1441 Xavier Cufi Sole Tallers de Robòtica Submarina. Campus PRESUB 
2020 (8ª edició) 840 

1472 Sílvia Simon Rabasseda Nit Europea de la Recerca 2020 1050 

1431 Jordi Feu Gelis 
Canvi i innovació en els centres d'educació 
secundària: estratègies i pràctiques per disseminar 
una transformació urgent 

1050 

1436 David Brusi Belmonte Olimpíades de Geologia 1050 

1442 Sara Malo Cerrato 
Promoció per a un ús responsable i saludable de les 
tecnologies en educació secundària. Cicle de tallers 
dirigits a famílies, docents i adolescents 

1050 

1445 Anna Vila Gispert Tallers sobre contaminació per a plàstics 1050 

429 Margarida Casacuberta Rocarols VII Festival de poesia Domini Màgic 1050 

1452 Moisès Esteban Guitart Jornada de projecció i divulgació   “L’EDUCACIÓ 360 
a les comarques gironines. III Jornades Municipals” 1050 

1459 Miquel Duran Portas V Campus d'Estiu de Màgia i Ciència 1050 

1466 Josep Duran Carpintero Vídeos per explicar tècniques espectroscòpiques i 
magnètiques als estudiants de batxillerat 1050 

1470 Salvador Martí Puig Els moviments social a Girona: de la teoría a la 
pràctica 1050 

1471 Miquel Solà Puig De la Intel·ligència Artificial a la Computació 
Quàntica: Com fer-ho tot més planer! 1050 

1478 Jesús Francés Ortega INTECAA. Quina tecnologia hi ha darrera dels 
aliments?  1050 
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1484 Maria Dolors Vidal Casellas XI Seminari Turisme Religiós 567 

1444 Pep Valsalobre Palacios Llengua i literatura catalanes a batxillerat 1050 

1455 Miquel Rustullet Reñé La cultura de la llum 2020 980 

1456 Pere Mutjé Pujol Preparació d'una base de dades de les empreses de 
l'Industria Química i Industria Farma-Química 1050 

1480 Ramon Fabregat Gesa Projecte d’enriquiment per a nens i nenes amb altes 
capacitats “HI SOM A TEMPS!!!” 1050 

1435 Josep Costa Balanzat 
Accions per a la difusió dels coneixements i resultats 
de R+D+I dels grups de recerca del Campus 
Compòsits al teixit socioeconòmic de l’entorn 

1050 

1447 Narcís Iglésias I Seminari Transfronterer 1050 

1451 Anna Ribas Palom 
Seminari d’impacte social i divulgació de la recerca. 
Adaptació al canvi climàtic: aigua, energia i paisatge 
a les comarques gironines. El cas de la Vall d’en Bas 

955,5 
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