AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGA

1913I22
2061C22
Resolució relativa a la pèrdua de condició de beneficiari i a l’atorgament d’un ajut per
substitució en el marc de la convocatòria d’ ajuts per a la contractació de personal
investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022
Antecedents de fet
1. El Reial decret 103/2019, d'1 de març (BOE Núm. 64 – 15.3.2019) aprova l'Estatut
del personal investigador predoctoral en formació.
2. La Resolució REU/2830/2021, de 16 de setembre (DOGC Núm. 8507 – 22.9.2021),
aprova les bases reguladores dels ajuts pera la contractació de personal
investigador predoctoral en formació (FI).
3. La Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre (DOGC Núm. 8514 – 1.10.2021),
obre la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador
predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022 (ref. BDNS 585689).
4. En data 3 de desembre de 2021 es publica al DOGC número 8557 la CORRECCIÓ
D'ERRADES a la Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre
la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral
en formació (FI) per a l'any 2022 (ref. BDNS 585689) (DOGC núm. 8514,
d'1.10.2021).
5. En data 20 de desembre de 2021 es publica al DOGC número 8566 la
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre, per
la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal
investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022 (ref. BDNS 585689)
(DOGC núm. 8514, d'1.10.2021).
6. La Resolució de 8 de març de 2022 del president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca, feta pública al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya el dia 10 de març de 2022, resol atorgar els ajuts per a la contractació del
primer any de personal investigador (FI_B), entre els quals hi figuren com a
concedida i com a denegada les següents sol·licituds:
SOL·LICITUDS CONCEDIDES
Núm. expedient: 2022 FI_B 00127
Persona candidata: Andrade Sojos, José David
Ident. persona candidata: **0511****
Entitat d’adscripció: Universitat Politècnica de Catalunya
NIF entitat: Q0818003F
Import atorgat: 24.043,32 €
SOL·LICITUDS DENEGADES
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Núm. expedient: 2022 FI_B 00512
Id. persona candidata: Y7568775H
Entitat d’adscripció: Universitat Politècnica de Catalunya
NIF entitat: Q0818003F
Motiu de denegació: Aplicació dels criteris de distribució dels ajuts i de priorització
de les sol·licituds previstos a les bases reguladores, d'acord a la disponibilitat
pressupostària de la convocatòria.
7. La Resolució del President de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de 30 de
març de 2022, feta pública al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya el 31 de març de 2022, modifica els imports de les sol·licituds
atorgades de la primera, segona i tercera anualitat, en el marc de la
convocatòria d’ajuts per contractar personal investigador (FI) per a l’any 2022,
entre les quals hi consta la següent sol·licitud:
Núm. expedient: 2022 FI_B 00127
Persona candidata: Andrade Sojos, José David
Ident. persona candidata: **0511****
Entitat d’adscripció: Universitat Politècnica de Catalunya
NIF entitat: Q0818003F
Import ampliat: 572,70 €
8. Consta a l’expedient que en data 28 de març de 2022 el representant legal de
l’entitat beneficiària de l’ajut fa arribar per registre electrònic a l’AGAUR un
document on s’informa que després de la resolució de la convocatòria, s’ha detectat
un error en el procediment de priorització de la sol·licitud del Sr. Jose David
Andrade Sojos (2022 FI_B 00127) que afectaria l’odre de la llista d’aquest expedient
i que quedaria fora del llindar d’ajuts atorgats a aquesta entitat.
Es tracta d’un error de càlcul de l’equivalència de la nota mitjana dels estudis
d’Enginyeria Civil de la persona candidata, que passa d’un 8,36 a un 7,15. Prenent
de referència la nova nota mitjana, correspon modificar l’ordre en la priorització dels
ajuts FI de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Tenint en compte la nova llista de priorització, es constata que la sol·licitud
presentada pel Sr. Imren Basar (2022 FI_B 00512), ha de ser concedida i per tant
cal modificar la resolució d’atorgament de data 8 de març de 2022.
Fonaments de dret
1. La base 3.1, a la seva lletres a, de l’annex I de la Resolució REU/2830/2021, de 16
de setembre, estableix textualment:
“—3 Requisits de les persones candidates
3.1 Les persones candidates als ajuts per a la contractació de personal investigador
hauran de complir els requisits següents:
a) Complir els requisits d'accés al doctorat amb les precisions que disposa la
convocatòria corresponent, en el moment de presentar la sol·licitud.”
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Queda acreditat, amb la documentació aportada per la persona representant de
l’entitat, l’existència d’un error en el procediment de priorització de la sol·licitud del
Sr. Jose David Andrade Sojos (2022 FI_B 00127) que afectaria l’odre de la llista
d’aquest expedient i que suposaria que aquest quedaria fora del llindar d’ajuts
atorgats a la Universitat Politècnica de Catalunya. Conseqüentment, un cop refets
els càlculs, es confirma que la sol·licitud del Sr. Jose David Andrade Sojos (2022
FI_B 00127) quedaria fora del llindar d’ajuts atorgats a aquesta entitat, i constaria
com denegada, i la sol·licitud presentada pel Sr. Imren Basar (2022 FI_B 00512),
que inicialment ha estat denegat per la Resolució del President de la Comissió
Executiva d’Ajuts de Recerca de 30 de març de 2022, quedaria es posició
d’atorgament.
2. Es fa constar que pel que fa a l’expedient 2022 FI_B 00127, no s’ha realitzat cap
pagament de la quantitat concedida per les Resolucions del President de la
Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de 8 i de 30 de març de 2022.
3. La base 19.3 de l’annex I de la mateixa resolució, disposa textualment:
“(...) Les resolucions relatives a les renúncies i les resolucions per les quals es
concedeixen les substitucions han d'especificar les condicions de l'ajut, les dates
d'inici dels contractes atorgats per substitució i s'han de notificar mitjançant la seva
publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o
individualment a l'entitat 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.”
4. L’article 4.2 de la Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre estableix
textualment:
“4.2 D'acord amb el que preveu la base 3.1.c) de les bases reguladores, en el
moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció les persones candidates hauran
d'estar matriculades a un programa de doctorat d'una universitat del sistema
universitari de Catalunya el curs 2021-2022, a excepció de les persones candidates
d'ajuts atorgats per substitució, que podran estar matriculades al curs següent si així
ho estableix la mateixa resolució de concessió.”
Ateses les consideracions anteriors,
Resolc:
1. Declarar la pèrdua de condició de beneficiari al Sr. José David Andrade Sojos d’un
ajut atorgat, en el marc de la convocatòria d’ ajuts per a la contractació de personal
investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022, en els termes següents:
Núm. expedient: 2022 FI_B 00127
Persona candidata: Andrade Sojos, José David
Ident. persona candidata: **0511****
Entitat d’adscripció: Universitat Politècnica de Catalunya
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NIF entitat: Q0818003F
Import atorgat: 24.616,02 €
Import pagat: 0,00 €
Import renúncia: 24.616,02 €
Import a retornar: 0,00 €
2. Atorgar un ajut, a la següent sol·licitud:
Núm. expedient: 2022 FI_B 00512
Persona candidata: Basar, Imren
Id. persona candidata: Y7568775H
Entitat d’adscripció: Universitat Politècnica de Catalunya
NIF entitat: Q0818003F
Import atorgat: 24.616,02 €
3. Establir que el contracte de nova concessió objecte d'aquesta resolució s'ha d'iniciar
a tot tardar l'1 de juliol de 2022, a excepció de les persones candidates
extracomunitàries, el termini de contractació de les quals s'estén fins a l'1 d’octubre
de 2022.
Tots els contractes han de començar el primer dia del mes.
4. 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 21 de setembre de 2020)
Manuel Molina Clavero
Director executiu de l’AGAUR

Doc.original signat per:
MANUEL MOLINA CLAVERO
01/05/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 03/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
03/05/2022 11:54:52

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*03XFWEVKMFHCT3NFTOBNE0EPKDB7U9XZ*
03XFWEVKMFHCT3NFTOBNE0EPKDB7U9XZ

Pàgina 4 de 4

