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1848I20 
 
Resolució relativa a unes renúncies i llurs substitucions 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 2020 
(FI) 
 
Antecedents de fet 
 

1. Per Resolució EMC/2380/2019, de 16 de setembre (DOGC núm. 7963 – 19.9.2019), 
s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de 
recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador 
novell (FI). 
 

2. Per Resolució EMC/2899/2019, de 6 de novembre (DOGC núm. 7999 – 
11.11.2019), es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, 
centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal 
investigador novell (FI), aprovades mitjançant la Resolució EMC/2380/2019, de 16 
de setembre. 
  

3. Per Resolució EMC/2459/2019, de 25 de setembre (DOGC núm. 7970 – 30.9.2019), 
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 
2020 (ref. BDNS 474817). 
 

4. La Resolució EMC/915/2020, de 21 d'abril (DOGC núm. Núm. 8124 - 30.4.2020), 
autoritza la pròrroga dels contractes de treball de durada determinada i 
s'estableixen les seves condicions, en el marc de les convocatòries dels ajuts 
destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell (FI) (ref. BDNS 417789 i BDNS 474817). 
 

5. La Resolució EMC/1476/2020, de 17 de juny (DOGC núm. 8162 - 25.6.2020), 
modifica els termes de la Resolució EMC/2459/2019, de 25 de setembre (DOGC 
núm. 7970, de 30.9.2019), 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 2020 (ref. BDNS 474817). 
 

6. La Resolució EMC/1539/2020, de 16 de juny (DOGC núm. 8166 - 1.7.2020), amplia 
l'import global dels ajuts destinats a la pròrroga de les contractacions objecte de la 
Resolució EMC/915/2020, de 21 d'abril, que autoritza la pròrroga dels contractes de 
treball de durada determinada i s'estableixen les seves condicions, en el marc de 
les convocatòries dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) (ref. BDNS 417789) 
(ref. BDNS 474817). 

 
7. La Resolució de 18 de febrer de 2020 del president de la Comissió Executiva 

d’Ajuts de Recerca, feta pública al tauler electrònic de l’Administració de la 
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Generalitat de Catalunya el 19 de febrer de 2020, resol els ajuts destinats a 
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal 
investigador novell (FI) per a l'any 2020 entre els quals figuren atorgats i com a 
denegats en llista d’espera els expedients relacionats a l’annex de la present 
resolució. 

 
8. Consta a l’expedient que s’han produït diverses renúncies expresses i renúncies 

tàcites, al no haver presentat la documentació d’acceptació en el termini indicat per 
la resolució de concessió, i per aquest motiu cal procedir a la tramitació de les 
renúncies i a les seves substitucions.  

 
Fonaments de dret 
 

1. La base 20 de la Resolució EMC/2380/2019, de 16 de setembre, disposa 
textualment: 
 
“—20 Renúncies i substitucions 
 
20.1 En cas que es produeixi alguna renúncia expressa, total o parcial, l'entitat 
beneficiària l'ha de comunicar al director executiu o la directora executiva de 
l'AGAUR mitjançant un escrit signat per la persona representant legal de l'entitat. 
 
20.2 La no formalització o la no continuïtat del contracte dins dels terminis i les 
condicions previstes en aquestes bases reguladores i a la convocatòria 
corresponent es considera una renúncia tàcita a l'ajut. 
 
20.3 En cas que es produeixi alguna renúncia durant els tres primers mesos 
comptadors des de l'endemà de la resolució d'atorgament, el director executiu o 
directora executiva de l'AGAUR pot adjudicar l'ajut a persones candidates de la llista 
de reserva. 
 
Les resolucions relatives a les renúncies i les resolucions per les quals es 
concedeixen les substitucions especificaran les condicions de l'ajut i s'han de 
notificar 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, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.” 
 
Consta a l’expedient que s’han produït diverses renúncies expresses i tàcites 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. 

 
Ateses les consideracions anteriors, 
 
Resolc: 
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1. Tramitar les renúncies expresses i tàcites segons els terminis establerts a l’annex 
de la present resolució.  

 
2. Atorgar els ajuts per substitució a les renúncies expresses i tàcites 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 2020 (FI), a les persones interessades que figuren a l’annex de la present 
Resolució, en els termes que s’hi fan constar. 
 

3. Publicar al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 

Contra la present Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca en el termini 
d’un mes des de la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya 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, o bé poden interposar 
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos comptadors des de la seva publicació al tauler electrònic de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, 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) 
 
Manuel Molina Clavero 
Director executiu de l’AGAUR 
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ANNEX 
 

L’import atorgat és distribueix de la següent manera: 
Ajut per a la contractació del personal investigador: 20.774,97 € ( Sou brut anual: 16.246,05 €; Quota 
Patronal de la Seguretat Social: 4.528,92 €) 
Ajut per a la realització d’activitats formatives: 3.000,00 € 
 
Renúncies   

Número expedient Persona candidata   Entitat d'adscripció 
Import 
renúncia 

2020FI_B   00976 Laura Fornari  Q0818001J Universitat de Barcelona 23.774,97 € 
2020FI_B   00395 Mirta Mikac  Q0818001J Universitat de Barcelona 23.774,97 € 
2020FI_B   00319 Fernando Martín Silva Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona 23.774,97 € 
2020FI_B   00931 Lynne Mcintyre  Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona 23.774,97 € 
2020FI_B   00358 Adeel Ahmed  Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   00486 
Marina Armengol 
Profitós Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   01021 Lukas Silvester Barth  Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 
2020FI_B   00614 Cristian García Ruiz Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   00807 
Andreu Salcedo 
Bosch Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   00668 Adrià Rodríguez Ayats Q6750002E Universitat de Girona 23.774,97 € 
2020FI_B   00876 Smriti Gupta  Q9350003A Universitat Rovira i Virgili 23.774,97 € 
2020FI_B   01048 Laxmi Nakka  Q9350003A Universitat Rovira i Virgili 23.774,97 € 
2020FI_B   00017 Marta Pi Martin Q9350003A Universitat Rovira i Virgili 23.774,97 € 

2020FI_B   00644 Feliu Serra Burriel S0800099D 
Barcelona Supercomputing Center - 
Centro Nacional deSupercomputación 23.774,97 € 

2020FI_B   01035 Marta Olivé Gadea G60594009 
Fundació Hospital Universitari Vall-
Hebron- Institut de Recerca 23.774,97 € 

2020FI_B   00115 Alejandro Gil Delgado G64361322 
Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont 23.774,97 € 

2020FI_B   00779 Sara Kopf  G43619550 Institut Català d'Investigació Química 23.774,97 € 

2020FI_B   00270 Mukul Madaan  G43619550 Institut Català d'Investigació Química 23.774,97 € 
2020FI_B   01017 Fabian Zwiehoff  Q5856257J Institut de Física d'Altes Energies 23.774,97 € 

2020FI_B   00123 Paula Mateo Lomba G43783752 
Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social 23.774,97 € 
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Substitucions 

Número expedient Persona candidata   
 
Entitat d'adscripció 

Import 
atorgat 

2020FI_B   00210 
Laura Sánchez 
Bellver Q0818001J Universitat de Barcelona 23.774,97 € 

2020FI_B   00766 
Lidia Sans de San 
Nicolàs Q0818001J Universitat de Barcelona 23.774,97 € 

2020FI_B   00646 Jade Nicole Zoghbi  Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona 23.774,97 € 
2020FI_B   00099 Núria  García Quera Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona 23.774,97 € 
2020FI_B   00679 Lluís  Alemany Puig Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   00538 
Bernardo Vallejo 
Mancero Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   01012 
Claudia Lilly Olivares 
Cabello Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   00985 
Maahin 
Mirzayeshahim  Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   00331 
Jesús De Miguel 
Fernández Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 23.774,97 € 

2020FI_B   00297 Carla Riera Roca Q6750002E Universitat de Girona 23.774,97 € 
2020FI_B   00522 Sami Slimi  Q9350003A Universitat Rovira i Virgili 23.774,97 € 
2020FI_B   00222 Wazare  Kimey Kishor  Q9350003A Universitat Rovira i Virgili 23.774,97 € 
2020FI_B   01002 Annam Harikishore  Q9350003A Universitat Rovira i Virgili 23.774,97 € 

2020FI_B   00678 
Cristina González 
Flórez S0800099D 

Barcelona Supercomputing Center - 
Centro Nacional deSupercomputación 23.774,97 € 

2020FI_B   00058 Marta Barber Servera G60594009 
Fundació Hospital Universitari Vall-
Hebron- Institut de Recerca 23.774,97 € 

2020FI_B   00472 
Francho Chabier  De 
Jaime Soguero G64361322 

Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont 23.774,97 € 

2020FI_B   00403 
Eduardo García 
Padilla G43619550 Institut Català d'Investigació Química 23.774,97 € 

2020FI_B   00245 
Lucía Morán 
González G43619550 Institut Català d'Investigació Química 

23.774,97 € 

2020FI_B   00341 Chiara Messana  G43783752 
Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social 

23.774,97 € 
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