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Ajuts del Patronat Politècnica  
Promoció de l’activitat universitària 

 
Convocatòria de 2021 

 
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG (en endavant Patronat Politècnica) 
disposa cada any en el seu pressupost d’una partida destinada a ajuts orientats a la promoció 
de l’activitat universitària. 
 
Per a la preceptiva transparència en la gestió i concessió d’aquests ajuts, segons l’acord del 
Consell Executiu de la sessió 8 de febrer de 2011, el Patronat Politècnica fa pública la 
convocatòria d’ajuts per a l’any 2021 que s’ha de regir per les següents 
 

Bases 
 
1. Finalitat dels ajuts 
 
Aquesta convocatòria té com a finalitat atorgar ajuts per a activitats de projecció impulsades 
des de l’EPS que es desenvolupin durant l’any 2021, que no siguin de caràcter intern i que, per 
tant, comportin una col·laboració amb la societat o una incidència especial sobre aquesta, 
preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. 
 
2. Sol·licitants 
 
Pot presentar sol·licituds tot el personal acadèmic adscrit a l’EPS. 
 
3. Requisits 
 
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible al lloc web del 
Patronat Politècnica (https://patronateps.udg.edu/apau) i s’han d’enviar Patronat Politècnica, 
fins el dia 30 d’abril de 2021, a través del correu electrònic: patronat@eps.udg.edu.  
 
Cal adjuntar a la sol·licitud un projecte de l’activitat que es durà a terme. En el projecte hi han 
de figurar, com a mínim, les dades següents: 

• Calendari de realització de l’activitat. 
• Justificació de l’adequació de l’activitat a la finalitat dels ajuts. 
• Previsions pel que fa a la comunicació de l’activitat i del suport a aquesta activitat per 

part del Patronat de l’EPS. 

https://patronateps.udg.edu/apau
mailto:patronat@eps.udg.edu
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• Pressupost detallat de les despeses, en què s’han d’especificar les despeses per a les 
quals se sol·licita l’ajut. 

• Previsió d’ingressos amb l’exclusió de l’ajut que se sol·licita. 
• Declaració d’altres ajuts sol·licitats a altres estaments o que hagin estat concedits per 

al mateix projecte. 
 
4. Quantia dels ajuts 
 
L’import total d’aquesta convocatòria d’ajuts és de 8.000 euros amb càrrec a la partida "B.3.2 - 
Promoció de l'activitat universitària - Ajuts Convocatòria Competitiva” del pressupost 2021 del 
Patronat Politècnica. 
 
La quantia de cada ajut la determinarà el Consell Executiu del Patronat. Orientativament, els 
ajuts concedits arribaran fins a un màxim de 2.500 euros i no excediran del 50% del cost total 
de l’activitat. 
 
5. Concessió 
 
El Consell Executiu del Patronat Politècnica ha d’acordar la concessió dels ajuts, atenent 
sempre les disponibilitats pressupostàries, en el termini d’un mes a partir de la data límit de 
presentació de les sol·licituds. 
 
Específicament, es valorarà el grau d’orientació de les activitats als aspectes següents ordenats 
de major a menor preferència: 

• emprenedoria 
• foment de la transferència tecnològica 
• impacte social 
• cultura tecnològica 

 

6. Pagament 
 
El pagament de l’ajut concedit es fa efectiu contra la presentació de factures corresponents al 
desenvolupament real de l’activitat que hagi obtingut l’ajut, emeses a càrrec del Patronat 
Politècnica i per un import total corresponent al total de l’ajut concedit a l’activitat. 
 
7. Justificacions 
 
En el termini d’un mes a partir de la finalització de l’activitat objecte de l’ajut, els beneficiaris 
han de presentar a la Secretaria del Patronat Politècnica la següent documentació:  

• un informe memòria de l’activitat realitzada 
• una memòria econòmica de la mateixa activitat 
• un recull d’informació de l’activitat per a la seva divulgació i difusió per part del 

Patronat, d’acord amb el model de l’Annex I d’aquesta convocatòria. 
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8. Obligació 
 
El suport del Patronat Politècnica ha de constar en tota la documentació generada per 
l’activitat que hagi obtingut un ajut. 
 
Si l’activitat té cobertura en els mitjans de comunicació, caldrà citar la col·laboració del 
Patronat Politècnica. 
 
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i els beneficiaris dels 
ajuts estan obligats complir-les. En cas contrari, el Patronat Politècnica pot anul·lar l’ajut. 
 
9. Política de privadesa i protecció de dades 
  
En compliment del Reglament (UE) núm. 2016/679, General de Protecció de Dades i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, 
s’informa que les dades personals de les persones sol·licitants dels “Ajuts a la Promoció de 
l’Activitat Universitària - 2021” s’incorporaran al fitxer “APAU 2021” del Patronat Politècnica, 
amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació sobre aquests ajuts,  legitimada amb el 
consentiment a través del document de sol·licitud de l’ajut. Tret d’obligació legal, les dades de 
les persones participants no se cediran a tercers sense el seu consentiment explícit. Les 
persones sol·licitants dels “Ajuts a la Promoció de l’Activitat Universitària - 2021” podran 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit, limitació del tractament, oposició, 
portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, adreçant-se a: Patronat 
de l’Escola Politènica Superior de la Universitat de Girona, C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 - 
17003 Girona - A/e: patronat@eps.udg.edu. 
 
 
MÉS INFORMACIÓ: 
Per a més informació o per aclarir qualsevol dubte dirigiu-vos a la Secretaria del Patronat (A/e: 
patronat@eps.udg.edu - Tel. 972418409 - URL: https://patronateps.udg.edu/apau) 
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Ajuts a la Promoció de l’Activitat Universitària. Convocatòria 2021 
ANNEX 1.- Recull informatiu de l’activitat per a divulgació i difusió. 

Nom activitat: 

Departament o grup implicat: 

Nº de persones participants: 

Altres entitats participants o promotores de l’activitat: 

Descripció de l’activitat realitzada (màxim 5 línies): 

 

 

 

Impacte generat per la realització de l’activitat  dins la universitat o la societat (màxim 5 línies): 

 

 

 

Enviar un mínim de 2 fotografies per activitat realitzada a l’adreça patronat@eps.udg.edu. Les 
fotografies en format horitzontal i amb la millor resolució possible  

Si es realitza algun vídeo o díptic de l’activitat, així com un recull de les aparicions en mitjans 
fer-ho arribar també al Patronat Politècnica per la seva difusió dins els canals habituals: la web, 
newsletter, xarxes socials i presentacions que pugui realitzar davant el món acadèmic o 
empresarial. 

NOTA: Si l’activitat té cobertura en els mitjans, citar la col·laboració del Patronat Politècnica. 
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