
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓ 
 

De la convocatòria 2019 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca de l’Institut de 

Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida. El codi oficial de la convocatòria és 

2019CRINDESTABC.  
 

En data 20 de desembre de 2019, el Consell de Direcció de l’INDEST ha decidit atorgar els ajuts d’acord 

amb el següent baremat: 

- Els projectes que hagin rebut una puntuació de 75 fins a 100 punts en l’avaluació externa final  rebran 

un 100 % de l’ajut de 7000 euros (€). 

- Els projectes que hagin rebut una puntuació de 50 fins a 74 punts en l’avaluació externa final  rebran 

un 80 % de l’ajut de 7000 euros (€). 

L’INDEST resol fer pública la resolució definitiva amb la quantia de l’ajut assignada i que es detalla 

a continuació: 

 

Projecte Consorci Adjudicació 

1. Modalitat A. Posant en valor les 
polítiques socials: anàlisi de l’impacte 
del servei d’ajut a domicili de la comarca 
de La Segarra. 

Anàlisi Social i 
Territorial 

5.000 euros i* 
 

2. Modalitat B. Les agrobotigues com a eina de 
difusió i comercialització del cooperativisme 
agrari en el territori. 

Cooperativa, 
turisme i economia 
social (COTUES) 

7.000 euros 
 

3. Modalitat C. Estats emocionals en l’espai 
públic. 

Estats emocionals 
en l’espai públic 

7.000 euros 

4. Modalitat C. Los procesos de aculturación de 
los descendientes de latinoamericanos en la 
provincia de Lleida. Análisis y propuestas 
didácticas y socioeducativas de inclusión. 

Aculturació, 
Joventut i Inclusió 

Socioeducativa 

7.000 euros 

 
D’acord amb els informes de valoració dels avaluadors/es externs/es, el Vicerectorat de Recerca procedirà 

en el termini de temps més breu possible a transferir la quantia de l’ajut als consorcis participants de la 

convocatòria 2019 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca. 

 

Lleida, en data de la signatura electrònica. 

 

Fidel Molina-Luque 

Director de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Relació de codis, suborgàniques i entitat que gestiona l’ajut, l’assignació i l’import de transferència: 
 

Gestió de l’ajut de projecte Assignació Adjudicació 

1. Oficina R+D+i. / Departament 
Suborgànica Daniel Paül Agustí.  
Codi:  

Anna Mata Romeu 5.000 euros 
 

2. Oficina R+D+i. / Departament 
Suborgànica Natalia Daries Ramón 
Codi:  

Natalia Daries Ramón 7.000 euros 
 

3. Oficina R+D+i. / Departament 
Suborgànica Daniel Paül Agustí 
Codi:  

Daniel Paül Agustí 7.000 euros 

4. Oficina R+D+i. / Departament 
Suborgànica Cecilio Lapresta Rey 
Codi:  

Cecilio Lapresta Rey 7.000 euros. 

 

Lleida, en data de la signatura electrònica. 

 

Joaquim Ros Salvador 

Vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida 

 

 
 

i * L’import de 5000 euros és el pressupost sol·licitat pel Consorci en la documentació presentada a l’INDEST. 
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