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Resolució relativa a la concessió d’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 2018 
(FI-DGR) 
 
 
Fets 
 

1. La Resolució EMC/2138/2017, de 6 de setembre (DOGC núm. 7453 de 13.9.2017) 
aprova les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI). 
 

2. La Resolució EMC/2199/2017, de 14 de setembre (DOGC núm. 7459 de 21.9.2017) 
obre la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 
(FI) (ref. BDNS 362582). 
 

3. La Resolució EMC/2320/2017, de 4 d'octubre (DOGC núm. Núm. 7470 de 
9.10.2017) modifica la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de 
recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a 
l'any 2018 (FI) (ref. BDNS 362582). 
 

4. La Resolució EMC/152/2018, de 2 de febrer (DOGC núm. 7554 de 8.2.2018) 
modifica la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 
(FI) (ref. BDNS 362582). 
 

5. Mitjançant la Resolució de 8 de febrer de 2018 del president de la Comissió 
Executiva d’Ajuts de Recerca, feta pública al tauler electrònic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya el 9 de febrer de 2018, 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 2018 (FI).  
 

6. Consta a l’expedient que s’han tramitat i acceptat determinades renúncies als ajuts 
concedits per Resolució de 8 de febrer de 2018 del president de la Comissió 
Executiva d’Ajuts de Recerca, amb la qual cosa s’ha alliberat  pressupost suficient 
per concedir nous ajuts a les sol·licituds denegades que figuren en la llista de 
reserva de la Resolució de 8 de febrer de 2018 del president de la Comissió 
Executiva d’Ajuts de Recerca. 
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Fonaments de dret 
 

1. La base 5.2 h) de l’apartat IV de la Resolució EMC/2138/2017, de 6 de setembre, 
dins de les disposicions comunes, disposa que entre les obligacions de les 
persones contractades figura la de comunicar les renúncies mitjançant un escrit 
adreçat al director o directora executiva de l’AGAUR, en el qual se n’expliquin els 
motius. 

 
2. La base 12.1 de l’apartat I de la Resolució EMC/2138/2017, de 6 de setembre 

estableix que 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 notifica mitjançant la 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, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, sempre que sigui posterior a la resolució de concessió dels ajuts. No 
s'accepten substitucions després del termini que es disposa en la convocatòria 
corresponent. 
La resolució de concessió dels ajuts ha d'especificar les condicions de la 
substitució. 
 

3. L’article  2.5 de la Resolució EMC/2199/2017, de 14 de setembre, per la qual s'obre 
la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 (FI) 
disposa que, un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat 
l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de 
les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous 
atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició 
d'un recurs administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds que hagin 
quedat en llista de reserva, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en 
els terminis que estableixen les bases reguladores. 
 

4. L’article 7.1 de la Resolució EMC/2199/2017, de 14 de setembre estableix que els 
contractes, juntament amb la incorporació de la persona candidata, s'iniciaran com 
a molt tard l'1 de març de 2018. Tots els contractes han de començar el primer dia 
de mes. 

 
Alhora, l’article 7.2 estableix que pel que fa a les persones candidates 
extracomunitàries, els contractes poden començar fins a l'1 de maig de 2018. En 
casos excepcionals i degudament justificats, l'AGAUR pot autoritzar l'ampliació del 
termini d'incorporació fins a l'1 de juliol de 2018. La sol·licitud d'ampliació s'ha de 
demanar dins del termini per a la seva incorporació. 
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5. L’article 11 de la Resolució EMC/2199/2017, de 14 de setembre estableix que en el 
cas de noves concessions, la comissió de selecció pot elaborar una llista de reserva 
de persones candidates per cobrir les renúncies que es produeixin i es notifiquin a 
l'AGAUR fins al 30 d'abril de 2018. 

 
 
Ateses les consideracions anteriors, 
 
Resolc: 
 
1. Concedir nous ajuts per substitució a les entitats que figuren en l’annex adjunt per un 
import global de 528.672, 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 2018 (FI-DGR), en els termes que s’hi fan constar. 
 
2. Els contractes s’hauran d’iniciar l’1 de juny de 2018. Pel que fa a les persones 
candidates extracomunitàries, els contractes que no puguin iniciar-se l’1 de juny de 2018 
hauran de començar l’1 de juliol de 2018. 
 
3. Sotmetre la concessió d’aquests ajuts al compliment per part dels seus destinataris de 
les condicions i obligacions establertes a la Resolució EMC/2138/2017, de 6 de setembre i 
a la Resolució EMC/2199/2017, de 14 de setembre. 
 

 
Contra la present resolució que no exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar recurs d’alçada davant el president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 
121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
 
Signat a Barcelona. 
 
El director executiu de l’AGAUR 
Jordi Mas i Castellà 
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Annex Atorgats

Universitat de Barcelona Q0818001J

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00881 Pello García, Juan 21.146,88 €
2018FI_B   00891 Pérez López, Alejandro 21.146,88 €
2018FI_B   00789 Svobodová Sedlackova, Adela 21.146,88 €
2018FI_B   00831 Marcé Sánchez, Jaume 21.146,88 €
2018FI_B   00629 De Jesús Gil, Carmen 21.146,88 €
2018FI_B   00340 Salgueiro Martín, Daniel 21.146,88 €
2018FI_B   00018 Lemus Cánovas, Marc 21.146,88 €
2018FI_B   00277 D'Onia , Agustín 21.146,88 €

Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   01097 Suárez Hernández, Alejandro 21.146,88 €

Universitat de Lleida Q7550001G

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00955 Fullana Puig, Margalida 21.146,88 €
2018FI_B   00593 Guirao Cid, Maria Del Carme 21.146,88 €

Universitat de Girona Q6750002E

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   01120 Gimferrer Andrés, Martí 21.146,88 €

Universitat Rovira i Virgili Q9350003A

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00815 Tzimou , Elpis 21.146,88 €

Universitat Ramon Llull G59069740

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00332 Caballé Margalef, Marc 21.146,88 €
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Centre de Recerca en Agrigenòmica Q0801214H

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00070 Uranga Ruiz De Eguino, Mireia 21.146,88 €

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques G60072253

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00112 Delgado Sallent, Cristina 21.146,88 €

Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol  G60805462

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   01022 Arch Sisquella, Marta 21.146,88 €

Institut de Bioenginyeria de Catalunya G64045719

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00595 Bouzón Arnáiz, Inés 21.146,88 €

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia  G63277776

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   01130 Liang , Zhifu 21.146,88 €

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer  Q5856414G

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00620 García Serra, Anna 21.146,88 €

Institut de Física d'Altes Energies Q5856257J

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   01164 Jesús Valls, César 21.146,88 €

Fundació Institut de Recerca Biomèdica G63971451

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   01037 Nicolàs I Aragó, Adrià 21.146,88 €
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Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras   G65454308

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00427 González Gil, Celia 21.146,88 €

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau   G60136934

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   01135 Antequera Martín, Alba María 21.146,88 €

Vall d'Hebron Institut d'Oncologia G64384969

Expedient
Nom
Responsable Import Atorgat

2018FI_B   00946 Lozano Rabella, Maria 21.146,88 €

528.672,00
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