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

2386I22
Resolució relativa a unes renúncies i llurs substitucions en el marc de la
convocatòria d’ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI)
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 per a 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 novell (FI_B), entre els quals hi figuren com a
concedits i com a denegats en llista d’espera els expedients relacionats a l’annex de
la present resolució.
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, amplia en 572,70 € els imports de les sol·licituds
atorgades, relacionades a l’annex de la present resolució.
8. Consta a l’expedient que els representants legals de les diferents entitats
beneficiàries dels ajuts que consten a l’annex de la present resolució fan arribar a
l’AGAUR escrits de renúncies expresses als ajuts atorgats i d’acord al que estableix
la base reguladora 19.3. de la Resolució REU/2830/2021, de 16 de setembre,
sol·liciten els pertinents atorgaments per substitució.

1 de 7

Doc.original signat per:
MANUEL MOLINA CLAVERO
17/05/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
17/05/2022 12:21:19

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0NMV8RHHEATMUG2CPNINA5Y9PN0IODSZ*
0NMV8RHHEATMUG2CPNINA5Y9PN0IODSZ

Pàgina 1 de 7

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

Fonaments de dret
1. La base 19.3 de l’annex I de la Resolució REU/2830/2021, disposa textualment:
“19.3 En cas que es produeixi alguna renúncia total durant els tres primers mesos
comptadors des de l'endemà de la resolució d'atorgament inicial, el director executiu
o la 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 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.”
Consta a l’expedient que s’han produït diverses renúncies expresses 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.
A la vegada, es fa constar que en el cas de l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (amb NIF G43783752) també s’ha presentat la renúncia
expressa a la sol·licitud atorgada que restava en primera posició en llista de reserva
(núm. expedient: 2022 FI_B 00608), i per tant, les substitucions de les dues
renúncies produïdes en el marc d’aquesta entitat es traslladen als ajuts que
restaven en la segona i la tercera posició de la llista de reserva.
2. 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. Tramitar les renúncies expresses segons els terminis establerts a l’annex de la
present resolució.
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2. Atorgar els ajuts per substitució a les renúncies expresses produïdes en el marc de
la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral
en formació (FI) per a l'any 2022, en els termes que s’hi fan constar.
3. Establir que els contractes de nova concessió objecte d'aquestes substitucions
s'han 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 l’endemà 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 l’endemà 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
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Renúncies:
Universitat Autònoma de Barcelona

Núm. expedient
2022 FI_B 00039
2022 FI_B 00483

Ident. persona candidata

Persona candidata
Hernández Negrin, Halbert
***6472
Viladomat Jasso, Alonso
Eduardo
***4988**

Import
atorgat

Import
pagat

Import
justificat

Import
renúncia

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Universitat Politècnica de Catalunya

Núm. expedient

Persona candidata

Ident. persona candidata

2022 FI_B 01044

Delfino, Pablo Maria

*****9131

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

2022 FI_B 00975

Gil Mora, Paulino

***7907**

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

2022 FI_B 00780

Miranda Pascual, Àlex
Monreal Riquelme, Marina
Ordoñez Apraez, Daniel
Felipe

***4653**

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

***5657**

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

****6902*

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

2022 FI_B 00551
2022 FI_B 01049

Import
atorgat

Import
pagat

Import
justificat

Import
renúncia
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Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Núm. expedient

Persona candidata

Ident. persona candidata

2022 FI_B 00177

Yesilova, Görkem Cenk

****8712*

2022 FI_B 00872

Del Valle Blanco, Hector

***3104**

Entitat d'adscripció
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

NIF entitat

Import
atorgat

Import
pagat

Import
justificat

Import
renúncia

G43783752

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

G43783752

24.616,02

0,00

0,00

24.616,02

Centre d'Estudis Demogràfics

Núm. expedient
2022 FI_B 00453

Persona candidata
Garcia, Gonzalo Daniel

Ident. persona candidata
****2307*

Entitat d'adscripció
Centre d'Estudis Demogràfics

Import
NIF entitat atorgat
Q5855973C 24.616,02

Import
pagat
0,00

Import
justificat
0,00

Import
renúncia
24.616,02
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Substitucions:

Universitat Autònoma de Barcelona

Núm. expedient

Nom persona candidata

Ident. persona
candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Import atorgat

2022 FI_B 00724

Manglano Artuñedo, Zoe

***7245**

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

24.616,02

2022 FI_B 00294

Mesas Vaz, Carmen

***2665**

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

24.616,02

Ident. persona
candidata

Entitat d'adscripció

Universitat Politècnica de Catalunya

Núm. expedient

Nom persona candidata

NIF entitat

Import atorgat

2022 FI_B 00169

Rajaganesan, Prajeet

****2052*

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

2022 FI_B 00574

Abuasaker, Walaa

**7360*

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02
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2022 FI_B 00597

Moode, Seshadri Naik

***9734*

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

2022 FI_B 00570

Jurado Romero, Arnau

***7211**

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

2022 FI_B 00558

Lechtenberg, Fabian

****8717*

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

24.616,02

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Núm. expedient

Nom persona candidata

Ident. persona
candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Import atorgat

2022 FI_B 00838

Marqueta Madrid, Mario

***8203**

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

G43783752

24.616,02

2022 FI_B 00383

Grandi, Federica

****1259*

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

G43783752

24.616,02
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