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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/2602/2018, de 25 d'octubre, per la qual es 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).
La Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre (DOGC núm. 7715 – 28.9.2018), aprova les bases
reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar
personal investigador novell (FI).
La Resolució EMC/2248/2018, d'1 d'octubre (DOGC núm. 7720 – 5.10.2018), 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).
Vist que han sobrevingut circumstàncies excepcionals que han dilatat el període de resolució de la convocatòria
més enllà del que era previsible, cal modificar els articles: 7.1, 9.1 i 9.2 de la Resolució EMC/2248/2018, d'1
d'octubre, que regulen el període dels contractes de nova concessió i els terminis de priorització de les
sol·licituds.
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 el president o presidenta de la Comissió
Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR) en la sessió del Consell de Direcció de data de 5 de desembre de 2002.
Per tot això,

Resolc:

1. Modificar el redactat de l'article 7.1 de la Resolució EMC/2248/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre 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, dedicat al període dels contractes de nova concessió, en els
termes següents:
“Article 7
7.1 Els contractes, juntament amb la incorporació de la persona candidata, s'han d'iniciar com a molt tard l'1
d'abril de 2019. Tots els contractes han de començar el primer dia de mes. ”

2. Modificar el redactat dels apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Resolució EMC/2248/2018, d'1 d'octubre, per la
qual s'obre 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, en els termes següents:
“Article 9
9.1 Les universitats de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques tenen de termini fins al 14
de desembre de 2018 per publicar una llista prioritzada d'acord amb el que preveu la base 9 de l'apartat I de
les bases reguladores. Les universitats també han d'incloure en aquesta llista prioritzada les sol·licituds
rebudes per les seves entitats dependents, segons l'article 84 de la Llei orgànica d'universitats (LOU) i els
articles 22 i 89.e) de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC). La resta d'entitats d'adscripció tenen de termini
fins al 5 de desembre de 2018 per publicar una llista prioritzada d'acord amb el que preveu la base 9 de
l'apartat I de les bases reguladores.
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9.2 Les universitats de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques han d'introduir directament
la priorització al sistema informàtic de l'AGAUR fins al dia 18 de gener de 2019.
9.3 La resta d'entitats d'adscripció han d'introduir directament la priorització al sistema informàtic de l'AGAUR
fins al 12 de desembre de 2018. ”

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb
caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes
a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat 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, 25 d'octubre de 2018

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
Joan Gómez Pallarès
President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

(18.310.048)
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