
                                                                                                                

   

Resolució relativa a la inadmissió o desistiment de les solꞏlicituds, en el marc de la 
convocatòria d’ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al 
sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018) 
 

 
1. La Resolució EMC/3010/2018, de 18 de desembre (DOGC núm. 7772 - 20.12.2018), 

aprova les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador 
postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós 
(BP). 
 

2. La Resolució EMC/105/2019, de 18 de gener (DOGC 7796 - 25.1.2019), obre la 
convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al 
sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018) (ref. 
BDNS 436257). 

 
3. El 23 de juliol de 2019 es reuneix la comissió de selecció de la convocatòria d’ajuts per a 

la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i 
tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018) . 

 
4. La base 14.1 de la Resolució EMC/3010/2018, de 18 de desembre, estableix que 

prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la 
inadmissió o el desistiment de la solꞏlicitud, les quals es notificaran a l'entitat interessada 
mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat 
(<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>). 

 
5. La base 14.2 de la Resolució esmentada, especifica que comporta la inadmissió de la 

solꞏlicitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de 
solꞏlicituds que estableixen aquestes bases i la convocatòria corresponent. 
 
A la vegada, el mateix article estableix que comporta el desistiment de la solꞏlicitud la 
manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la 
manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el 
requeriment previ. 
 

6. Segons l’anterior, és procedent emetre la resolució jurídica corresponent, per la qual es 
doni publicitat a aquelles solꞏlicituds que, per incórrer en alguna de les causes 
esmentades, han de considerar-se inadmeses o desistides, en el marc de la 
convocatòria d’ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al 
sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018) 
 

7. L’article 11.1 de la Resolució EMC/105/2019, de 18 de gener, estableix que l’òrgan 
competent per a l’ordenació i la instrucció dels expedients és la persona titular de 
l’AGAUR. 

 
 
Per tant,  
 
Resolc: 

1 de 3



                                                                                                                

   

 
Declarar inadmeses les solꞏlicituds presentades en el marc de la convocatòria d’ajuts per a 
la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i 
tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018), en els termes que consten a 
l’annex de la present Resolució. 

 
Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar un 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 al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), 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 
 
Manuel Molina Clavero                      
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

Beatriu de Pinós 2018

NÚM. EXP. ID CENTRE CENTRE ID CANDIDAT/A MOTIU
2018 BP 00007 Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona Y2537476S Incompliment de la base reguladora 3.c) No haver residit o treballat a

l'Estat espanyol més de dotze mesos en els darrers tres anys
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

2018 BP 00012 Q6750002E Universitat de Girona 77745522W Incompliment de la base reguladora 3.c) No haver residit o treballat a
l'Estat espanyol més de dotze mesos en els darrers tres anys
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

2018 BP 00103 Q5850017D Universitat Pompeu Fabra Y6218086G Incompliment de la base reguladora 3.a) Haver obtingut el títol de
doctor entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
(s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i
aprovació de la tesi).

2018 BP 00157 Q2818002D Consell Superior d'Investigacions Científiques 43744099P Incompliment de la base relativa a la presentació de sol·licituds
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