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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/129/2017, de 2 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMC/2040/2016, d'1 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a
l'any 2017 (FI).
La Resolució EMC/2040/2016, d'1 de setembre (DOGC núm. 7202 - 9.9.2016) aprova les bases reguladores i
obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per
contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (FI).
L'article 2 de la Resolució EMC/2040/2016, d'1 de setembre fixa l'import global màxim del programa en
14.500.000,00 (catorze milions cinc-cents mil) euros, a càrrec de les partides 449.0001, 480.0001 i 482.0001
del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2017.
L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret
168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el
president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tant,

RESOLC:

Modificar l'article 2 de la Resolució EMC/2040/2016, d'1 de setembre (DOGC núm. 7202 - 9.9.2016) i,
consegüentment fixar l'import global màxim del programa en 14.500.000,00 (catorze milions cinc-cents mil)
euros, dels quals 6.550.000,00 (sis milions cinc-cents cinquanta mil) euros van a càrrec de les partides
449.0001, 480.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2016 i 7.950.000,00 (set milions noucents cinquanta mil) euros van a càrrec de les partides 449.0001, 480.0001 i 482.0001 del pressupost de
l'AGAUR per a l'any 2017.

Disposició final
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant el president o presidenta de la CEAR en el termini d'un mes a partir de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé directament un recurs contenciós administratiu
davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el termini de dos mesos comptadors des
de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de febrer de 2017

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
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Francesc Subirada i Curcó
President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca
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