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AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA

RESOLUCIÓECO/2443/2012, de 13 de novembre, de modiicació de la Resolució ECO/2114/2012, 
de 4 d’octubre, per la qual s’ aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a inançar les despeses de disseny i elaboració 
de propostes de programes de doctorat industrial per part de les universitats del 
sistema universitari català (Programes DI).

La Resolució ECO/2114/2012, de 4 d’octubre (DOGC núm. 6236, de 19.10.2012), 
aprova les bases reguladores i obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts des-tinats a finançar les despeses de disseny i elaboració de propostes de programes 
de doctorat industrial per part de les universitats del sistema universitari català 
(Programes DI).

S’ha constatat la conveniència d’introduir determinats canvis a les bases de 
la convocatòria que permetin adequar-les a les necessitats reals de la comunitat 
universitària.

Aquestes modificacions comporten la necessitat d’ampliar el termini de presen-
tació de sol·licituds previst a la base 7 de l’annex.

L’article 11 dels estatuts de l’AGAUR, aprovat pel Decret 168/2002, d’11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de 
Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. 
Aquestes facultats s’han delegat al president o la presidenta de la Comissió Executiva 
d’Ajuts Universitaris (CEAU), amb data 5 de desembre de 2002.

Ateses les consideracions anteriors,

RESOLC:

Article 1
Introduir un nou apartat a la base 1.1 de l’annex, que resta redactada de la següent 

manera:
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a les universitats del sistema universitari català destinats a finançar les despeses de disseny i elaboració de les 

memòries de les propostes d’un programa de doctorat industrial, que hauran de 
ser verificades pel Consell d’Universitats i autoritzades per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya, d’acord amb el que preveuen el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, i la resta de normativa d’aplicació.

També tindran la consideració de propostes de programa de doctorat industrial 
i podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els projectes presentats per les universitats 
que siguin el resultat de la coordinació operativa de diversos programes de doc-
torat oficials existents. En aquest darrer cas, les memòries s’hauran de presentar 
a la Direcció General d’Universitats de la Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Economia i Coneixement.

Article 2
Introduir un nou apartat a la base 3 de l’annex, que resta redactada de la següent 

manera:
Les memòries de programa de doctorat que són objecte d’aquests ajuts hauran de 

ser presentades a verificació del Consell d’Universitats i, si s’escau, autoritzades per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya d’acord amb el calendari previst, 
per tal que puguin iniciar les seves activitats com a programa de doctorat industrial 
al llarg del curs acadèmic 2013-2014.

Disposicions
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En els casos de propostes de programa de doctorat industrial que siguin resultat 
de la coordinació operativa de diversos programes de doctorat oficials existents, 
les memòries de programa de doctorat que són objecte d’aquests ajuts s’hauran de 
presentar per a la seva valoració a la Direcció General d’Universitats de la Secre-
taria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement fins al 
31 de maig de 2013.

Article 3
Ampliar el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 7 de l’annex 

fins al dia 11 de gener de 2013.

Article 4
Modificar la base 18.2 a) de l’annex, que resta redactada de la manera següent:
Memòria del programa de doctorat industrial elaborada, signada per la persona 

responsable de la sol·licitud i amb el vistiplau del o la representant legal de l’entitat. 
Aquesta memòria ha de justificar el compliment de les condicions imposades en 
l’atorgament de la subvenció, i indicar-hi les activitats efectuades i els resultats 
obtinguts. S’ha d’adjuntar el comprovant conforme s’han iniciat els tràmits que 
preveu l’article 10 del Reial decret 99/2011 i s’ha presentat la memòria del programa 
de doctorat industrial per a la seva verificació per part del Consell d’Universitats i 
per a la seva autorització per part de l’AQU. En els casos de propostes de programa 
de doctorat industrial que siguin resultat de la coordinació operativa de diversos 
programes de doctorat oficials existents, s’haurà de presentar el comprovant confor-
me s’ha presentat la memòria a la Direcció General d’Universitats de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca. La memòria s’ha d’adjuntar també en format electrònic.

DISPOSICIÓ fINAL

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa i contra aquesta es poden in-
terposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l’AGAUR, 
en el termini d’un mes des de l’endemà del dia de la seva publicació al DOGC, o bé 
directament recurs contenciós administratiu interposat davant del Jutjat Conten-
ciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, des de l’endemà de 
la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 13 de novembre de 2012

P. D. (Resolució UNI/73/2003, DOGC de 27.1.2003)

LLUíS JOfRE I ROCA

President de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

(12.318.115)

*
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