
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/1464/2020, de 15 de juny, per la qual es modifiquen els termes de la Resolució
EMC/2959/2019, de 12 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i
unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als
departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2020 (ref. BDNS
481561).

La Resolució EMC/2703/2019, de 17 d'octubre (DOGC núm. 7988 – 24.10.2019), aprova les bases reguladores
dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal
investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR).

La Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre (DOGC núm. 8003 – 15.11.2019), obre la convocatòria dels
ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador
predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a
l'any 2020 (ref. BDNS 481561).

En data 26 de novembre de 2019 es publica en el DOGC núm. 8010, la Correcció d'Errades a la Resolució
EMC/2959/2019, de 12 de novembre. Posteriorment, la Resolució EMC/459/2020, de 18 de febrer (DOGC núm.
8071 - 25.2.2020), modifica els termes de la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, per la qual s'obre
la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de
personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de
Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2020 (ref. BDNS 481561).

El Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

L'article 9 del Reial decret 537/2020, de 23 de maig (BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020), disposa que
amb efectes des del dia 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin quedat
suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant
la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

La Resolució EMC/1225/2020, de 2 de juny (DOGC Núm. 8149 de 8.6.2020), modifica els termes de la
Resolució EMC/2703/2019, de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de suport a
departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació a Catalunya (FI_SDUR). En ella es modifica el redactat establert a la base 4.2, lletra c), de la
Resolució EMC/2703/2019, de 17 d'octubre, dedicat al termini de la vigència del projecte de recerca, conveni o
contracte en la fase d'acceptació.

En data 6 de juny de 2020 es publica al BOE el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga
l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

L'article 5.1 del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació   pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i em matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries estableix que els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de
flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les
condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de
donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context
generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre'l. 

A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, el calendari de tramitació i resolució de les diferents fases de
la convocatòria FI_SDUR de l'any 2020 s'ha vist interromput per l'estat d'alarma sanitària derivat d'aquesta
malaltia. Aquests fets han originat el desplaçament en el temps de la possibilitat d'emetre la resolució
d'atorgament prevista i conseqüentment ha desplaçat en el calendari els posteriors terminis i requisits en
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relació amb el tràmit d'acceptació, contractació i incorporació de les persones candidates.

La previsió inicial prèvia a l'esmentat estat d'alarma sanitària de la COVID-19 era la de poder resoldre la
convocatòria FI_SDUR de l'any 2020 durant el mes de maig de 2020, i per tant, iniciar el període d'acceptació,
contractació i incorporació de les persones candidates entre el període comprés entre maig i juliol de 2020. No
obstant això, tenint en compte els fets succeïts, resulta necessari modificar la previsió establerta als articles
4.2 i 8 de la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret
168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el
president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i també en el president o
presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tot això,

 

Resolc:

 

1. Modificar l'article 4.2 de la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, en els termes següents:

On diu:

“4.2 D'acord amb el que preveu la base 4.1 c) de les bases reguladores, poden sol·licitar l'ajut les persones
que en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció estiguin matriculades a un programa de doctorat
d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2019-2020.”

Ha de dir:

“4.2 D'acord amb el que preveu la base 4.1 c) de les bases reguladores, poden sol·licitar l'ajut les persones
que en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció estiguin matriculades a un programa de doctorat
d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2019-2020 o el curs 2020-2021.”

 

2. Modificar l'article 8 de la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, en els termes següents:

On diu:

“Article 8: L'ajut és per al període de tres anys. Els contractes derivats d'aquests ajuts s'han d'iniciar com a
molt tard l'1 de juliol de 2020.”

Ha de dir:

“Article 8: L'ajut és per al període de tres anys. Els contractes derivats d'aquests ajuts s'han d'iniciar com a
molt tard l'1 de desembre de 2020.”

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i davant el
president de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR), en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós
administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 15 de juny de 2020

 

P. d. (Resolució UNI/76/20036, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

M. Victòria Girona Brumós
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Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

 

(20.174.047)
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