
 
 

 

 

 

 
 
En ús de les competències que m’atribueix la Resolució de delegació de competències de data 
28/05/2019, DOGC núm. 7888 de 03/06/2019 i d’acord amb el punt 14 de la Convocatòria 
d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades científiques. Anys 2019-2020, amb 
l’informe favorable de la Comissió de Recerca reunida el 16 de juliol de 2019, 
 
 
 
RESOLC: 
 
Publicar les esmenes que consten en l’annex 1. 
 
Les resolucions i tots els tràmits d’aquesta convocatòria es faran públics per a les persones 
interessades al tauler electrònic d’anuncis (e_tauler) de la Seu Electrònica de la Universitat de 
Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php  
 
Contra la resolució del vicerector, que exhaureix la via administrativa perquè s’entén dictada 
per delegació del rector (Resolució de 28 de maig de 2019, DOGC núm. 7888 de 03.06.2019) i 
independentment de la seua execució immediata, les persones interessades poden interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al tauler electrònic 
d’anuncis (e_tauler) de la Seu Electrònica de la UdL, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 
14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució 
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el vicerector. En aquest cas, no es pot 
interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 
 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
El vicerector de Recerca 
 
Joaquin Ros Salvador 
 

https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php


 
 

ANNEX 1: 

RECTIFICACIÓ D’ AJUTS L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS I JORNADES CIENTÍFIQUES. ANYS 2019-2020 

 

 

Sol·licitant Departament Tipologia 
del Grup Grup Recerca Nom del Congrés Lloc 

Congrés Data inici Data Fi Durada 
(dies) Factor B Tipus Factor C

Nombre 
d'Inscrits 
previstos

Procedència 
del Inscrits 
(àmbit 
territorial)

Factor A Societat Cientifica 
avaladora

Gestionat 
per la 
Fundació 
UdL?

Entitats/Empreses 
Col·laboradores

Pressupost 
total (€)

Quantitat 
Sol·licitada 
(€)

Càlcul (€) Proposta 
(€)

Sabaté Curull, 
Flocel Història A

SGR Grup de Recerca 
Consolidat en
Estudis Medievals 
"Espai, Poder i
Cultura"

9th International 
Medieval Meeting 
Lleida

Lleida 25/06/2019 28/06/2019 4,00 1,1 Congrès 1,00 150 Internacional 3,00
Sociedad Española 
de Estudios
Medievales-SEEM

No
SGR en Estudis 
Medievals 12.000 € 900 € 2.310,00 € 900,00 €

Ameztegui 
Gonzalez, Aitor

Enginyeria 
Agroforestal

SGR2017 - 
Forà

Center for 
Mediterranean Fores 
Researcht

Modelización forestal 
en la era de la 
información: retos y 
soluciones ante un 
futuro incierto

Solsona 06/11/2019 07/11/2019 2,00 0,7 Congrès 1,00 60 Nacional 1,5

Sociedad Española 
de Ciencias 
Forestales
(SECF)

No

Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal
de Catalunya
Sociedad Española de 
Ciencias

10.225 € 2.575 € 735,00 € 735,00 €
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