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Resolució de la presidenta del Consell Social de 27 de maig de 2020, 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 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 el què exposa el punt 7 de les bases de la convocatòria. 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) 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. 
 
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 PDI Projecte 
429 Margarida Casacuberta 

Rocarols 
VII Festival de poesia Domini Màgic 

1430 Francesc Sidera Caballero Divulgació d’un estudi de la UdG sobre 
l’assetjament escolar a Catalunya 

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

1432 Maria Lluisa Faxedas Brujats Els Encontres de la càtedra - V 
1434 Núria Roura Pascual Workshop per a la creació d'escenaris de futur 

d'espècies exòtiques invasores a nivell europeu 

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 

1436 David Brusi Belmonte Olimpíades de Geologia 
1437 Anna Planas Lladó Congrés Internacional Creuant Mirades 
1441 Xavier Cufi Sole Tallers de Robòtica Submarina. Campus PRESUB 

2020 (8ª edició) 
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 

1444 Pep Valsalobre Palacios Llengua i literatura catalanes a Batxillerat 
1445 Anna Vila Gispert Taller sobre contaminació per plàstics 
1446 Remei Calm Puig Tecnorepte 
1447 Narcís Iglésias I Seminari Transfronterer 
1448 Bianca Mariela Innocenti 

Badano 
FIRST Lego League Girona 

1449 Anna Company Casadevall Girona Seminari 2020 
1451 Anna Ribas Palom Seminari d’impacte social i divulgació de la recerca. 

Adaptació al canvi climàtic: aigua, energia i 
paisatges a les comarques Gironines  El cas de la 
Vall d’en Bas 

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

1455 Miquel Rustullet Reñé La cultura de la llum 2020 
1456 Pere Mutjé Pujol Preparació d'una base de dades de les empreses de 

l'Industria Química i Industria Farma-Química 

1457 Joaquim Agustí Tarrés Farrés Realització de la 4rta Edició dels EQDays 
1459 Miquel Duran Portas V Campus d'Estiu de Màgia i Ciència 
1460 Joaquim Maria Puigvert i Solà “Hospitals de Guerra (1936-1939). L’hospital de 

guerra de Banyoles i el doctor Jimeno” 

1463 Sebastià Puig Broch EU-ISMET 2020 



3 / 4 

 

 

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

1469 Rosa Maria Medir Huerta I Congreso Internacional de didáctica de la 
geografía y XIII Nacional de Didáctica de Geografía 
de la AGE 

1470 Salvador Martí i Puig Els moviments social a Girona: de la teoria a la 
pràctica 

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

1472 Sílvia Simon Rabasseda Nit Europea de la Recerca 2020 
1474 David Pavón Gamero Mantén-te en òrbita 
1478 Jesús Francés Ortega INTECAA. Quina tecnologia hi ha darrera dels 

aliments? (del camp a taula) 

1479 Lluís Costa Fernandez Itinerari pels Barris de Girona 
1480 Ramon Fabregat Gesa Projecte d’enriquiment per a nens i nenes amb altes 

capacitats “Hi som a temps!!” 

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

1482 Maria Dolors Vidal Casellas El turista augmentat 
1483 Núria Gali Espelt I Seminari internacional sobre polítiques culturals 
1484 Maria Dolors Vidal Casellas XI Seminari Turisme religiós 
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Annex Núm. 2.- Llista provisional de sol·licituds excloses: 

 

ID exp Sol·licitant (o delegat) Títol del projecte Motiu 

1467 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 

 


		2020-05-27T09:50:03+0200
	CPISR-1 C Rosa Núria Aleixandre Cerarols




