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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/2149/2018, de 14 de setembre, per la qual s'amplien els períodes d'execució i de
justificació, en el marc de la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca
(SGR) (ref. BDNS 347998).
La Resolució EMC/1082/2017, de 17 de maig (DOGC Núm. 7374 - 22.5.2017), aprova les bases reguladores
dels ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
La Resolució EMC/1164/2017, de 24 de maig (DOGC Núm. 7379 - 29.5.2017) obre la convocatòria d'ajuts per
donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) (ref. BDNS 347998).
La Resolució EMC/78/2018, de 23 de gener, amplia el pressupost de la convocatòria d'ajuts per donar suport a
les activitats dels grups de recerca (SGR) (ref. BDNS 347998).
Pel que fa al període d'execució, l'article 8 de la Resolució EMC/1164/2017, de 24 de maig, estableix:
“Article 8. Període d'execució
El període de reconeixement i d'execució és de tres anys. S'iniciarà amb caràcter retroactiu l'1 de gener de
2017 i finalitzarà el 31 de desembre de 2019, independentment de la data de resolució de la convocatòria.
No s'accepten ampliacions del termini d'execució de l'ajut sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el
director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de
presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.”
A la vegada, l'article 26 de la mateix resolució, estableix:
“Article 26. Termini i forma de justificació
26.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de justificar la realització efectiva de les actuacions i acreditar-la
com a màxim fins al 30 de gener de 2020, mitjançant els models normalitzats.[...]”
Tenint en compte que han sobrevingut circumstàncies que van originar que la resolució definitiva es dugués a
terme uns mesos més tard del previst, es fan necessàries una ampliació dels termini d'execució i de justificació
esmentats abans. Per això, és procedent emetre la corresponent resolució jurídica per la qual es duguin a
terme les modificacions pertinents.
L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat
de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions,
així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat al president o la presidenta de la Comissió Executiva
d'Ajuts de Recerca (CEAR) en data 5 de desembre de 2002.
Tenint en compte les consideracions anteriors;

Resolc:

Modificar els articles 8 i 26 de la Resolució EMC/1164/2017, de 24 de maig (DOGC Núm. 7379 - 29.5.2017) per
la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) (ref. BDNS
347998), i ampliar els períodes d'execució i de justificació, en el marc de la convocatòria d'ajuts per donar
suport a les activitats de grups de recerca (SGR), en els termes següents:
“Article 8. Període d'execució
El període de reconeixement i d'execució s'iniciarà amb caràcter retroactiu l'1 de gener de 2017 i finalitzarà el
31 de desembre de 2020, independentment de la data de resolució de la convocatòria.
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No s'accepten ampliacions del termini d'execució de l'ajut sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el
director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de
presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.”
“Article 26. Termini i forma de justificació
26.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de justificar la realització efectiva de les actuacions i acreditar-la
com a màxim fins al 1 de febrer de 2021, mitjançant els models normalitzats.[...]”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant del president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR)
en el termini d'un mes des 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 des 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, 14 de setembre de 2018

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)
Joan Gómez Pallarès
President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca
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