Modificació de la Resolució de la convocatòria dels ajuts COFRE per a la preparació
de recerques i propostes de projectes-llavor sobre COVID19 del Departament de
Comunicació (any 2020) aprovada en data 25 de setembre del 2020
En data 24 de juliol del 2020 el Departament de Comunicació va fer una convocatòria
del Pla de Mesures de Suport a la Recerca – Programa COFRE per a la preparació de
recerques i propostes de projectes-llavor sobre COVID19, any 2020.
En data 25 de setembre del 2020, el Director del Departament de Comunicació, va
aprovar, mitjançant Resolució, i d’acord amb la disponibilitat del recursos i els criteris
que s’assenyalen a les bases de la convocatòria, les sol·licituds presentades a la
convocatòria del Pla de Mesures de Suport a la Recerca de l’any 2020 dels sol·licitants
que es detallen a l’annex 1 de la mencionada resolució. Les sol·licituds aprovades es
van dotar amb els ajuts que s’hi esmenten.
Vist que el sol·licitant del projecte “Observatorio del combate a la desinformación
associada al COVID-19”, Ignacio Guerrero Martínez, informa d’un canvi de
l’investigador principal del projecte pel qual han rebut l’ajut que s’hi esmenta a la
resolució aprovada el 25 de setembre del 2020.
Vist que el sol·licitant Ignacio Guerrero Martínez serà la persona que portarà a terme
tot el pes de la investigació, amb el suport de la resta de l’equip especificat a la
sol·licitud, i a més, la investigació que portaran a terme, està directament relacionada
amb la tesi doctoral que està elaborant el sol·licitant.
A proposta del Sotsdirector de recerca i transferència, i d’acord amb les competències
que m’atorga l’article 27 de l’ Acord del Consell de Govern de 6 d'abril del 2011,
modificat per acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014 i 10 d'abril del 2019
HE RESOLT:
Article primer.- Acceptar el canvi d’investigador principal del projecte “Observatorio
del combate a la desinformación associada al COVID-19”, que passa a ser el Sr.
Ignacio Guerrero Martínez.
Article segon.- Modificar, per tant, l’annex 1 de la Resolució de la convocatòria dels
ajuts COFRE per a la preparació de recerques i propostes de projectes-llavor sobre
COVID19 del Departament de Comunicació (any 2020) aprovada en data 25 de
setembre del 2020, de manera que quedi constància del canvi d’investigador principal
del projecte “Observatorio del combate a la desinformación associada al COVID-19”.
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ANNEX 1

Referència

Sol·licitant

Investigador Principal
del projecte

Títol del projecte

Import de l' ajut

1

Laura Pérez Altable

Laura Pérez Altable

Desigualtats digitals i COVID-19: Anàlisi de com la
pandèmia de la COVID-19 està impactant en l’accés a la
informació al entorn digital

1.500 €

2

Ignacio Guerrero
Martínez

Ignacio Guerrero
Martínez

Observatorio del combate a la desinformación asociada
al COVID-19

1.500 €

