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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. Consta a l’expedient que s’han produït renúncies expresses 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: 
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“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 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. 
 
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, 
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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 juliol 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. 

 
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 17 de setembre de 2018) 
 
Director executiu 
Manuel Molina Clavero 
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ANNEX 
 
 
Annex Atorgats     

     

     
Universitat de Barcelona  Q0818001J 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00052  Casanovas i Arimon, Laia  22.102,72 € 
 
Universitat Pompeu Fabra  Q5850017D 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00793  Bejarano Coca, Diana Carolina  22.102,72 € 
 
Universitat Rovira i Virgili  Q9350003A 

Expedient  Persona Candidata  Import Atorgat 

2019FI_B   00681  García Santana, Thalita Kalix  22.102,72 € 
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