
                                                                  
  

1035I19 

                                                                                                 Pàgina 1 de 7 
 

 
Resolució per la qual s’atorguen un ajuts per substitució en el marc de la 
convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2019 
(FI-DGR) 
 
 
Antecedents de fet 
 

1. La Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre (DOGC núm. 7715 de 
28.9.2018), aprova les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres 
de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell 
(FI). 
 

2. En data 8 de novembre de 2018 es publica al DOGC la CORRECCIÓ D'ERRADES 
a la Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) (DOGC Núm. 7743 de 
8.11.2018). 
 

3. La Resolució EMC/2248/2018, d’1 d’octubre (DOGC núm. 7720 de 5.10.2018), obre 
la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2019 (ref. BDNS 
417789). 
 

4. La Resolució EMC/2602/2018, de 25 d'octubre, modifica la Resolució 
EMC/2248/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts destinats 
a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal 
investigador novell (FI) per a l'any 2019 (ref. BDNS 417789) (DOGC Núm. 7743 - 
8.11.2018). 
 

5. Mitjançant la Resolució de 27 de febrer de 2019 del president de la comissió 
Executiva d’Ajuts de Recerca, feta pública al tauler electrònic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya el 28 de febrer de 2019, es resol la convocatòria d’ajuts 
destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la 
contractació de personal investigador per a l’any 2019 (FI). En l’annex de 
l’esmentada Resolució figuren com a denegats en llista de reserva les sol·licituds 
que s’esmenten en l’annex de la present Resolució. 
 

6. Pel que fa a l’expedient 2019FI_B 00657, que consta dins la llista de sol·licitants 
proposats a la llista de reserva, cal assenyalar que la persona candidata va 
presentar un recurs de reposició, amb registre d’entrada 003838 de 26 de març de 
2019, contra la Resolució de 27 de febrer de 2019 del president de la Comissió 
Executiva d’Ajuts de Recerca, on sol·licita que es revisi la seva sol·licitud i li sigui 
concedida l’ajut FI, pels motius que hi fa constar. 
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7. Consta a l’expedient que s’han produït renúncies expresses i tàcites en relació amb 
alguns dels ajuts atorgats. 
 

Fonaments de dret 
 

1. La base 11 de l’apartat I Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre, disposa 
textualment: 
 
“11 Renúncies i substitucions 
 
11.1 En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el 
document d'acceptació en les condicions i el termini que preveuen aquestes bases 
reguladores i la convocatòria corresponent, l'òrgan competent per emetre les 
resolucions d'ajut o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot 
adjudicar l'ajut a persones candidates de la llista de reserva. La resolució per la qual 
es concedeixen les substitucions es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler 
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o individualment a la 
persona interessada, d'acord amb el que disposen els articles 40 i 41 de la Llei 
39/2015 esmentada, sempre que sigui posterior a la resolució de concessió dels 
ajuts. No s'acceptaran substitucions després del termini que preveu la convocatòria 
corresponent. 
 
La resolució de concessió dels ajuts ha d'especificar les condicions de la 
substitució. 
 
11.2 La no formalització del contracte dins del termini previst en la convocatòria 
corresponent es considera una renúncia tàcita a l'ajut. 
 
11.3 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats que no hagin presentat el 
document d'acceptació i la resta de documentació dins del termini i en les 
condicions que preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria 
corresponent.” 
 
Consta a l’expedient que s’han produït diverses renúncies expresses i tàcites en 
relació amb alguns dels ajuts atorgats, fet que permet procedir a atorgar ajuts per 
substitució, en els terminis que es fixen a l’annex de la present resolució. 

 
2. L’article 7 de la Resolució EMC/2248/2018, d’1 d’octubre, estableix textualment: 

 
“Article 7 
 
Període dels contractes de nova concessió 
 
7.1 Els contractes, juntament amb la incorporació de la persona candidata, s'han 
d'iniciar com a molt tard l'1 de març de 2019. Tots els contractes han de començar 
el primer dia de mes. 
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7.2 Pel que fa a les persones candidates extracomunitàries, els contractes poden 
començar fins a l'1 de maig de 2019. En casos excepcionals i degudament 
justificats, l'AGAUR pot autoritzar l'ampliació del termini d'incorporació fins a l'1 de 
juliol de 2019. La sol·licitud d'ampliació s'ha de demanar dins del termini per a la 
seva incorporació.” 

 
Ateses les consideracions anteriors, 
 
 
Resolc: 
 
 

1. Atorgar els ajuts per substitució a les renúncies produïdes en el marc de la 
convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2019 
(FI-DGR), a les persones interessades que figuren a l’annex de la present 
Resolució, en els termes que s’hi fan constar. 

 
2. Sotmetre l’atorgament del ajuts al compliment per part dels seus destinataris de les 

condicions i obligacions establertes a la Resolució EMC/2176/2018, de 25 de 
setembre (DOGC núm. 7715 de 28.9.2018), que aprova les bases reguladores dels 
ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per 
contractar personal investigador novell (FI); a la CORRECCIÓ D'ERRADES de la 
Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre; a la Resolució EMC/2248/2018, d’1 
d’octubre (DOGC núm. 7720 de 5.10.2018), que obre la convocatòria dels ajuts 
destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell per a l'any 2019 (ref. BDNS 417789) com també a la 
Resolució EMC/2602/2018, de 25 d'octubre, que modifica la Resolució 
EMC/2248/2018, d'1 d'octubre. 

 
3. Pel que fa al termini d’incorporació dels ajuts atorgats per substitució, els períodes 

dels contractes seran els següents: 
 
 Els contractes per a les persones candidates comunitàries s’han d’iniciar com a 

molt tard l’1 de juny de 2019. 
 Els contractes per a les persones candidates extracomunitàries s’na d’iniciar 

com a molt tard l’1 de juliol de 2019.  
 
Tots els contractes han de començar el primer dia de mes. 

 
4. Pel que fa a l’expedient 2019 FI_B 00657, que va presentar el recurs de reposició 

contra la resolució de contra la Resolució de 27 de febrer de 2019 del president de 
la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca, consta a l’annex d’aquesta resolució com 
atorgat, amb la qual cosa, amb aquesta resolució es dona per respost l’esmentat 
recurs. 
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Contra la present Resolució, que exhaureix la via administrativa els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el president de la Comissió Executiva 
d’Ajuts de Recerca en el termini d’un mes des de la seva publicació, o bé poden interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb 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.  
 
Signat a Barcelona. 
 
Per autorització del president de la Comissió Executiva 
d’Ajuts de Recerca (Resolució de 16 de març de 2016) 
 
Director executiu 
 
 
 
 
 
 
Manuel Molina Clavero 
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Annex Atorgats 

Universitat de Barcelona  Q0818001J 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00065  Contijoch Torres, Marta  22.102,72 € 

2019FI_B   00586  Dols Serrate, Daniel  22.102,72 € 

2019FI_B   00657  Ducal Vidal, Juan  22.102,72 € 

2019FI_B   00057  Giménez García, Roser  22.102,72 € 

2019FI_B   00975  Gómez Cuevas, Sara  22.102,72 € 

2019FI_B   00061  Lozano Reis, Pablo  22.102,72 € 

2019FI_B   01195  Mabano , Amani  22.102,72 € 

2019FI_B   00113  Mozota Frauca, Álvaro  22.102,72 € 

2019FI_B   00303  Parafita Martínez, Álvaro  22.102,72 € 

2019FI_B   00665  Ramírez Martín, Guillermo  22.102,72 € 

2019FI_B   00286  Sebö , Marianna  22.102,72 € 

Universitat Autònoma de Barcelona  Q0818002H 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00282  Forouzandeh , Asal  22.102,72 € 

2019FI_B   00966  Palacios Martínez, Olga  22.102,72 € 

2019FI_B   00106  Sánchez Ventura, Judith  22.102,72 € 

Universitat Politècnica de Catalunya  Q0818003F 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   01206  Biesialska , Katarzyna  22.102,72 € 

2019FI_B   01093 
Bommana Tippareddygari , Purandhar 
Reddy  22.102,72 € 

2019FI_B   00543  Ballesta Garcia, Maria  22.102,72 € 

2019FI_B   00172  Elizalde Huitrón, Sergio Alberto  22.102,72 € 

2019FI_B   00205  Rodríguez Fernández, Antonio  22.102,72 € 

2019FI_B   00872  Yuan , Mingyue  22.102,72 € 

Universitat Pompeu Fabra  Q5850017D 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00010  Reca Milanta, Sofia  22.102,72 € 

2019FI_B   00821  Sánchez De La Sierra, Laura  22.102,72 € 
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Universitat de Lleida     Q7550001G 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00227  Urieta Sabaté, Patricia  22.102,72 € 

Universitat de Girona     Q6750002E 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00812  Pi Roig, Roger  22.102,72 € 

Universitat Rovira i Virgili  Q9350003A 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00496  Gallart Escolà, Jaume  22.102,72 € 

2019FI_B   01102  Moustafa Mohamed Abd Elghafar, Enas  22.102,72 € 

2019FI_B   00095  Rodríguez Tomàs, Elisabet  22.102,72 € 

Centre de Recerca Matemàtica  V63009138 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   01289  Stewart , Travis  22.102,72 € 

Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona  G65341695 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00623  Fernández Luis, Sheila  22.102,72 € 

Institut Català d'Investigació Química  G43619550 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00575  Pérez Jimeno, Alba Helena  22.102,72 € 

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer  Q5856414G 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   01022  Mendoza Barco, Nuria  22.102,72 € 
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Institut de Física d'Altes Energies  Q5856257J 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00700  Karathanasis , Christos  22.102,72 € 

Vall d'Hebron Institut de Recerca  G60594009 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00395  Gil Soler, Mar  22.102,72 € 
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