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ORDRE EDU/420/2006, de 9 d’agost, per
la qual s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions a entitats sense
ànim de lucre per a la realització de progra-
mes i actuacions de formació de persones
adultes amb necessitats educatives espe-
cials derivades de discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials.

Les necessitats formatives de les perso-
nes adultes en les que concorren especials
dificultats a causa de la seva discapacitat,
fan necessària la millora de la seva forma-
ció, per garantir-ne la integració dins de la
nostra realitat social i cultural de Catalunya.

La convocatòria pública de concessió de
subvencions a entitats privades sense ànim
de lucre per a la realització de programes
de formació de persones adultes s’inscriu
en el marc de la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults, i respon a l’objectiu
de la Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent de fomentar la
realització d’actuacions amb criteris de per-
tinença, eficiència, eficàcia, sostenibilitat,
impacte i transferència de bones pràctiques.

De conformitat amb el que estableixen el
capítol IX del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, i de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, i a proposta
de la Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions a entitats privades sen-
se ànim de lucre per a la realització de pro-
grames i actuacions de formació de persones
adultes amb necessitats educatives especi-
als derivades de discapacitats físiques, psí-
quiques o sensorials, durant l’any 2006.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

convocatòria, les quals s’estableixen a l’an-
nex d’aquesta Ordre.

Article 3
Destinar a la concessió d’aquestes sub-

vencions un import  tota l  màxim de
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300.000,00 euros, amb càrrec a la posició
pressupostària D/482000100/4210 del cen-
tre gestor EN05 dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya de l’any 2006.

Article 4
El termini per presentar la sol·licitud i la

documentació corresponent és de 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 5
5.1 Es delega en el director general de

Formació Professional i Educació Permanent
la competència per resoldre aquesta con-
vocatòria.

5.2 El termini màxim per resoldre és de
sis mesos, a partir de l’endemà de la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

5.3 La resolució del director general de
Formació Professional i Educació Permanent
es publicarà al tauler d’anuncis del Depar-
tament d’Educació i Universitats, dels seus
serveis territorials i al DOGC, i en ella s’in-
dicaran els recursos que es podran inter-
posar, l’òrgan davant dels quals es podran
interposar i el termini per fer-ho.

En qualsevol cas, s’entendran desestima-
des les sol·licituds no resoltes dins el termi-
ni màxim establert.

Article 6
Les subvencions convocades no tenen

caràcter recurrent.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la

via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu davant el conse-
ller d’Educació i Universitats, en el termini
de d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 d’agost de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la

concessió de subvencions per a la realitza-
ció de programes de formació de persones
adultes discapacitades, desenvolupats per
entitats privades sense ànim de lucre, du-
rant l’any 2006, que despleguin els àmbits
de la formació instrumental i la formació bà-

sica que estableix l’apartat a) de l’article 1
de la Llei 3/1991, de 18 de març, de forma-
ció d’adults.

—2 Beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquestes sub-

vencions les entitats privades sense ànim
de lucre que compleixin els requisits se-
güents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites
en el registre corresponent.

b) Desenvolupar programes i actuacions
de formació adreçats a persones adultes
discapacitades. Quedaran exclosos tots els
programes i actuacions que es trobin fora
dels àmbits que estableix la base primera.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per concórrer a aques-

ta subvenció s’han de formular en impresos
normalitzats. Aquests impresos estan a dis-
posició de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Educació i Universi-
tats, als seus serveis territorials i a la pàgina
web http://www.gencat.net/educacioiuniversi-
tats, i s’han d’adreçar a la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent.

3.2 A la sol·licitud, degudament formalit-
zada, s’han d’adjuntar els documents que s’in-
diquen en els impresos per acreditar les con-
dicions exigides. Així mateix, caldrà adjuntar:

a) Declaració conforme l’entitat no es tro-
ba en cap de les causes que impedeixen
obtenir la condició de beneficiari, d’acord
amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

b) Declaració de l ’ent i tat  conforme
aquesta es troba al corrent d’obligacions tri-
butàries davant l’Estat i la Generalitat, i amb
la Seguretat Social.

c) Declaració conforme es compleixen els
requisits establerts als articles 32 i 36 de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lin-
güística.

3.3 La sol·licitud s’ha de presentar a la
seu del Departament d’Educació i Universi-
tats (Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona), en el termini de 15 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC.

Així mateix, els interessats podran presen-
tar les seves sol·licituds per qualsevol dels
mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

En el cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

—4 Valoració i criteris
4.1 Els programes presentats seran ava-

luats per una comissió de selecció nome-
nada pel director general de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, que estarà
formada per:

La subdirectora general de Formació de
Persones Adultes, o persona en qui dele-
gui, que actuarà com a presidenta.

La cap del Servei de Gestió de la Forma-
ció de Persones Adultes.

La cap d’Inspecció de Formació de Per-
sones Adultes.

La cap del Servei d’Ordenació Curricular.
La cap de la Secció Acadèmica de la For-

mació de Persones Adultes, que actuarà
com a secretària.

4.2 Per a la concessió de les subvenci-
ons es tindran en compte els criteris se-
güents:

a) Realització de programes en l’àmbit de
la formació bàsica, destinats a persones dis-
capacitades.

b) Realització de programes d’ensenya-
ments inicials, especialment de llengua oral
i coneixement del medi, adreçats a perso-
nes discapacitades.

c) Qualitat i coherència del programa:
Diagnòstic de les necessitats de formació.
Objectiu específic del programa.
Col·lectius als quals s’adreça.
Continguts i durada de les accions for-

matives.
Metodologia emprada.
Avaluació prevista.
d) Perspectiva de gènere.
e) Nombre de persones participants.
f) Qualificació i experiència de les perso-

nes formadores.
g) Capacitat de realització dels projectes

presentats.
h) Cost detallat del programa, fons de fi-

nançament previstos i subvenció sol·licitada.
i) Concurrència d’altres fons de finança-

ment públic o privat.
4.3 Un cop valorades les sol·licituds, la

comissió de selecció elevarà la proposta de
resolució de la convocatòria al director ge-
neral de Formació Professional i Educació
Permanent, que dictarà resolució en els ter-
mes que estableix l’article 5 d’aquesta Or-
dre.

4.4 L’import màxim subvencionable a
una mateixa entitats és de 80.000,00 eu-
ros.

—5 Determinació de la quantia de la sub-
venció

Per determinar la quantitat a concedir a
l’empara d’aquesta convocatòria es tindran
en compte altres subvencions o ajudes que
pugui tenir l’entitat per la mateixa activitat,
de manera que amb la quantitat atorgada
no se superi el 100% del cost real.

—6 Justificació
6.1 La resolució de concessió determi-

narà l’activitat concreta que se subvencio-
na, i si amb l’aportació se subvenciona una
quantitat independent del total de l’activitat
o si se subvenciona un percentatge del cost
de l’activitat. En aquest darrer cas s’haurà
de justificar la totalitat de l’activitat.

6.2 La justificació haurà de contenir una
relació numerada i detallada de les despe-
ses, d’acord amb el pressupost presentat.
Per a cadascun dels conceptes consignats
al pressupost, cal detallar la totalitat de les
despeses efectuades indicant: data de re-
alització de la despesa, concepte, nom i NIF
del perceptor, import de la despesa i data
del seu pagament.

6.3 Caldrà aportar els certificats acre-
ditatius d’estar al corrent d’obligacions tri-
butàries i de la Seguretat Social en els ter-
mes previstos a l’article 14 de la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

6.4 El compliment de la finalitat per a la
qual s’ha concedit la subvenció i l’aplicació
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dels fons percebuts es justificarà mitjançant
un document del gerent, el director o el
secretari de l’entitat, al qual s’hauran d’ad-
juntar les factures i els rebuts originals, així
com, en cas de despeses de personal, les
nòmines i els documents acreditatius dels
ingressos efectuats a la Seguretat Social i
de les retencions ingressades a Hisenda.

6.5 Els documents que es presentin
com a justificants de la subvenció concedi-
da han de correspondre a les despeses
derivades del programa durant l’any 2006,
i s’hauran de presentar al Departament
d’Educació i Universitats abans del 30 d’oc-
tubre de 2006.

6.6 Caldrà presentar també una memò-
ria de les activitats desenvolupades objecte
de subvenció.

6.7 Un cop justificada correctament
l’aplicació de la subvenció es tramitarà el
seu pagament.

—7 Obligacions de les beneficiàries i con-
trol

7.1 Les entitats privades sense ànim de
lucre amb un nombre de 50 treballadors o
més han de presentar una declaració con-
forme compleixen l’obligació que estableix
l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració social dels minusvàlids, de
donar ocupació a un nombre de treballadors
minusvàlids no inferior al 2% de la plantilla,
o de l’aplicació de les mesures alternatives
de caràcter excepcional que regulen el Reial
decret 27/2000, de 14 de gener, i el Decret
246/2000, de 24 de juliol.

La resta d’entitats han de presentar una
declaració conforme tenen un nombre infe-
rior a 50 treballadors.

7.2 L’entitat beneficiària ha de fer cons-
tar en qualsevol tipus de rètol, document o
publicitat relacionats amb l’actuació subven-
cionada l’expressió “Amb el suport del De-
partament d’Educació i Universitats”.

7.3 L’entitat beneficiària ha de facilitar
tota la informació que li requereixin la Inter-
venció General de la Generalitat, la Sindica-
tura de Comptes o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

7.4 El Departament d’Educació i Univer-
sitats, a través de la comissió de selecció,
podrà inspeccionar els locals, els mitjans
materials, i el desenvolupament dels progra-
mes i les actuacions de les entitats benefi-
ciàries per tal de comprovar el compliment
de l’objecte de la subvenció.

—8 Revisió
L’òrgan concedent de la subvenció pot re-

visar les subvencions ja concedides i modi-
ficar-ne la resolució de concessió en el cas
d’alteració de les condicions o de l’obten-
ció concurrent d’altres ajuts.

—9 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat o, si
s’escau, al reintegrament de les quantitats
no justificades i podrà ser motiu d’exclusió
en properes convocatòries, d’acord amb la
secció cinquena del capítol IX del Text refós
de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre.

(06.209.010)

ORDRE EDU/421/2006, de 8 d’agost, de
convocatòria del XII Premi Pere Calders de
Literatura Catalana.

El Departament d’Educació i Universitats
impulsa la creació literària en llengua cata-
lana per part dels docents, mitjançant la
convocatòria anual del Premi Pere Calders
de Literatura Catalana.

Tot i que la professionalització dels escrip-
tors i escriptores ja és possible des que la
nostra literatura va entrar en un procés de
plena normalització, bona part d’aquests es-
criptors i escriptores catalans també es de-
diquen professionalment a la docència en
els nivells d’educació infantil, primària i se-
cundària.

Per aquest motiu, el Departament d’Edu-
cació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya, amb la col·laboració del Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de Catalunya i l’Asso-
ciació d’Escriptors en Llengua Catalana,
convoca per dotzena vegada el Premi Pere
Calders de Literatura Catalana. La conces-
sió d’aquest premi té com a objectiu tant el
reconeixement públic de la tasca literària del
personal docent, com de la tasca docent
dels escriptors i escriptores. Ensems, es vol
potenciar la creació literària en llengua ca-
talana i difondre el gust per la lectura en el
món de l’ensenyament.

Per tot això, de conformitat amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, i el capítol IX
del Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a
proposta de la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar el XII Premi Pere Calders de Li-

teratura Catalana.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir aques-

ta convocatòria i que es publiquen com a
annex a aquesta Ordre.

Article 3
La dotació del premi és de 6.100,00 eu-

ros, els quals es faran efectius amb càrrec
a la posició pressupostària D/48300100/
4230 de l’òrgan gestor EN02 del pressupost
de l’any 2006.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, els interessats poden in-
terposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya en el termini de dos mesos comp-
tats a partir de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació

al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 8 d’agost de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquest premi és el reco-
neixement públic tant de la tasca literària del
personal docent com de la tasca docent de
les escriptores i els escriptors, així com
promoure la creació literària en llengua ca-
talana i difondre el gust per la lectura en el
món de l’ensenyament.

—2 Poden optar a aquest premi els do-
cents en actiu en els nivells d’educació in-
fantil, primària i secundària de Catalunya.

—3 Pel que fa a aquesta convocatòria, les
obres que es presentin s’hauran d’emmar-
car en la narrativa i en la prosa, hauran de
ser inèdites i estar escrites en llengua cata-
lana, i tindran una extensió aproximada
d’unes 100 pàgines.

—4 Les obres s’hauran de presentar per
quintuplicat i signades amb pseudònim. S’hi
adjuntarà un sobre tancat, a l’exterior del qual
constaran el pseudònim i el títol de l’obra. A
l’interior constaran les mateixes dades i, a
més, el nom i cognoms, l’adreça i el telèfon
de l’autor/a així com el nom de la localitat
del centre on exerceixi la docència.

—5 Les obres s’hauran de lliurar a la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa del Departament d’Educació i Univer-
sitats (Via Augusta, 202, planta 2B, 08021
Barcelona) abans del 31 d’octubre de 2006,
i a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC.

—6 No podran optar a aquest premi les
obres que hagin estat premiades en algun
altre concurs o hagin rebut algun ajut pú-
blic per a la seva confecció. Tampoc no hi
podran optar els autors o les autores que
hagin obtingut el Premi Pere Calders en
qualsevol de les edicions anteriors.

—7 Per a la concessió del premi es cons-
tituirà un jurat format per les persones se-
güents:

Presidenta:
La directora general d’Ordenació i Inno-

vació Educativa.
Vocals:
Jesús Bonals, representant del Col·legi de

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
Ciències de Catalunya.

Oriol Vergés, de l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana.

Glòria Llobet, escriptora.
Isidor Cònsul, escriptor.
Secretari:
El subdirector general de Formació Per-

manent i Recursos Pedagògics.
Els membres del jurat estan afectats per

les causes d’abstenció i recusació que pre-
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veuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

—8 El jurat decidirà tots els aspectes que
no preveuen aquestes bases i podrà decla-
rar el premi desert. També, i en funció de la
qualitat de les obres, podrà concedir dos
premis. En aquest cas, es fraccionarà la
dotació del premi entre les dues obres gua-
nyadores. Pel fet de presentar-se al premi,
els candidats accepten les condicions
d’aquesta convocatòria. El veredicte del
jurat serà inapel·lable.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds no resoltes en el
termini de 6 mesos comptats a partir de
l’endemà de finalització del termini per a la
presentació de sol·licituds.

—9 El veredicte del jurat es farà públic du-
rant els mesos de desembre de 2006 o
gener de 2007, en el marc d’un acte literari
en el decurs del qual es lliurarà el premi.

—10 La concessió d’aquest premi com-
porta la publicació o difusió de l’obra.

—11 Durant el termini dels tres mesos
posteriors a la proclamació del premi, les
obres presentades estaran a disposició dels
autors a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa del Departament d’Edu-
cació i Universitats per tal que puguin ser
retirades. El Departament d’Educació i Uni-
versitats no es farà càrrec de la custòdia dels
projectes i treballs que no hagin estat reco-
llits en la data esmentada.

—12 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitar tota la informació requerida pels òr-
gans de control de l’Administració.

(06.209.008)

RESOLUCIÓ EDU/2714/2006, de 13 de ju-
liol, per la qual s’aproven les bases i s’obre
la convocatòria de beques i ajuts postdoc-
torals dins del programa Beatriu de Pinós
(BP) 2006.

De conformitat amb el que disposa el ca-
pítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en relació amb el règim jurídic
de les subvencions i transferències de la
Generalitat de Catalunya i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocades per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca;

Atès que l’article 11 dels Estatuts de l’A-
gència, aprovats per Decret del Govern de
la Generalitat d’11 de juny de 2002, dispo-
sa que correspon al Consell de Direcció
aprovar les convocatòries de beques i sub-
vencions, com també la seva resolució, i que
aquestes facultats han estat delegades al
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca, amb data 5 de desembre de
2002,

Resolc:

Article 1
S’aproven les bases i es convoquen les

beques i ajuts postdoctorals dins del pro-
grama Beatriu de Pinós (BP), les condici-
ons dels quals figuren als annexos d’aquesta
resolució.

Article 2
L’import global màxim d’aquesta convoca-

tòria és de 5.721.250,00 euros, dels quals
1.442.812,50 euros aniran a càrrec de les par-
tides pressupostàries 440.0001, 470.0001,
480.0001 i 480.0002 de l’AGAUR per a l’any
2006, 2.860.625,00 euros a càrrec de les
mateixes partides pressupostàries de
l’AGAUR per a l’any 2007 i 1.417.812,50
euros a càrrec de les mateixes partides pres-
supostàries de l’AGAUR per a l’any 2008.

Disposició final

Aquesta resolució exhaureix la via admi-
nistrativa, i s’indiquen els recursos que s’hi
poden interposar: recurs potestatiu de repo-
sició davant el president de la Comissió
Executiva d’Ajuts de Recerca de l’Agència
en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà del dia de la publicació de la reso-
lució al DOGC; o bé recurs contenciós ad-
ministratiu interposat directament davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos, comptadors de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveuen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 13 de juliol de 2006

Xavier Testar i Ymbert
President

ANNEX

Preàmbul

Coincidint amb l’objectiu de la Unió Eu-
ropea d’incrementar el nombre de personal
investigador, la Generalitat de Catalunya ha
recollit dins del Pla de recerca i innovació la
definició de la carrera investigadora.

La definició d’aquesta carrera investiga-
dora és la resposta a dos dels objectius del
Pla de recerca i innovació de Catalunya
(2005-2008):

Incrementar la dimensió del sistema de
recerca i desenvolupament tot atraient ta-
lent i potenciant la inserció al sistema de
joves investigadors.

Afavorir la inserció d’investigadors i de ca-
pital humà qualificat al sector empresarial.

Específicament, la convocatòria Beatriu
de Pinós comprèn l’etapa postdoctoral, que
s’emmarca dins de la formació de personal
investigador. Aquest programa recull la
possibilitat i vol facilitar la integració de l’in-
vestigador en diferents tipus d’entitats, en
funció de la modalitat escollida.

La modalitat BP-A ofereix la possibilitat
d’ampliar la formació a l’estranger; la mo-
dalitat BP-B1 ofereix ajuts a entitats per a
projectes d’R+D en els quals es fomenti la
contractació de personal investigador al
sector públic, ja siguin universitats, centres
de recerca o organismes de les administra-
cions públiques, preferentment locals o les
seves entitats dependents, i finalment la
modalitat BP-B2 pretén donar ajuts a em-
preses i entitats del sector empresarial per
a projectes d’R+D en què es fomenti la in-
corporació de personal investigador qualifi-
cat al sector empresarial.

Els candidats únicament poden constar
en una sol·licitud d’aquesta convocatòria.

El nombre previst de beques i ajuts que
es podran atorgar per a cada modalitat serà
el següent:

Modalitat BP-A: 50 beques.
Modalitat BP-B1: 25 ajuts.
Modalitat BP-B2: 25 ajuts.

En el cas que per a qualsevol de les mo-
dalitats no s’atorgui el nombre màxim de
beques i/o ajuts el pressupost es podrà
destinar a una altra modalitat.

Modalitat A
Beques per a estades de recerca postdoc-
torals fora de Catalunya i de l’Estat espa-
nyol (BP-A)

—1 Objecte
Atorgar beques per fer estades de recer-

ca postdoctoral en universitats, centres de
recerca o empreses de fora de Catalunya i
de l’Estat espanyol.

Queden excloses d’aquesta convocatò-
ria les beques per a l’estudi de cursos de
postgrau i màsters i les estades a la matei-
xa institució on s’ha fet i/o obtingut el títol
de doctorat.

—2 Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquesta moda-

litat els investigadors que acompleixin els
requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor,
obtingut després de l’1 de gener de 2001
(s’entén com a data d’obtenció del doctorat
la data de lectura i aprovació de la tesi), o bé
després de l’1 de gener de 2000 si es jus-
tifica, durant aquest període, baixa maternal,
que es té a càrrec menors de sis anys, per-
sones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, o persones més grans de seixan-
ta-cinc anys que depenguin del beneficiari i
requereixin una dedicació especial. El títol de
doctor s’haurà d’haver obtingut abans del
termini d’acceptació de la beca.

b) Tenir el títol de llicenciat, arquitecte o
enginyer d’una universitat catalana.

—3 Període i durada
3.1 Les beques seran per dos anys. Les

persones beneficiàries de les beques hau-
ran d’incorporar-se dins del període com-
près entre la data de publicació de la reso-
lució de concessió al tauler d’anuncis de
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR) i l’1 de setembre de 2007.

3.2 Les estades hauran de finalitzar com
a màxim el 31 d’agost de 2009, excepte en
els casos previstos en aquesta convocatòria.

—4 Quantia
4.1 L’import brut íntegre anual de la beca
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serà d’entre 19.440 i 28.800 euros, en fun-
ció del país de destinació, d’acord amb la
taula de països que es pot consultar a la web
de l’AGAUR: http://www.gencat.cat/agaur/

A més, s’atorgarà un ajut per a les des-
peses del desplaçament, d’acord amb el
que indiquen els mòduls establerts a les
bases generals vigents de l’AGAUR.

4.2 Per a tots els beneficiaris d’una beca
de recerca, l’AGAUR vetllarà perquè tinguin
accés a una pòlissa d’assegurança d’assis-
tència en viatge, si així ho sol·liciten i no
disposen d’una cobertura pròpia.

—5 Obligacions de les persones benefici-
àries

Les persones beneficiàries de les beques
hauran de complir les obligacions següents:

a) Incorporar-se a la universitat, al cen-
tre de recerca o a l’empresa en el període
previst a la sol·licitud i dur a terme les ac-
tivitats descrites en el seu pla de treball i
notificar l’adreça a l’estranger durant el
període de gaudi de la beca.

b) Atendre el règim intern de la universi-
tat, del centre de recerca o de l’empresa on
porti a terme les seves activitats.

c) Fer constar, en qualsevol publicitat re-
ferida a l’activitat subvencionada, el suport
del Departament d’Educació i Universitats,
de la Generalitat de Catalunya.

d) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que puguin
requerir l’AGAUR o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

f) Dedicar-se en règim de dedicació ex-
clusiva al projecte que figura a la sol·licitud.
Addicionalment, podrà dedicar-se, tempo-
ralment, a altres projectes de recerca o d’in-
novació tecnològica que siguin d’interès per
al desenvolupament del seu projecte o de
la seva formació.

—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·l icituds, d’acord amb el

model normalitzat, seran formalitzades per
la persona sol·licitant de la beca i es pre-
sentaran al registre de l’AGAUR, o en qual-
sevol dels llocs que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i de procediment administratiu comú.

6.2 Els impresos normalitzats i les bases
es poden obtenir a les dependències de
l’AGAUR, Via Laietana 28, 2a planta, 08003
Barcelona, i també a les pàgines web de
l’AGAUR http://www.gencat.cat/agaur i del
Departament d’Educació i Universitats (d’ara
endavant EDU), http://www.gencat.cat/edu-
cacioiuniversitats.

6.3 Els candidats únicament poden cons-
tar en una sol·licitud d’aquesta convocatòria.

6.4 Per formalitzar la sol·licitud, els sol·-
licitants hauran de seguir les passes que
s’indiquen a continuació:

a) Introduir les dades requerides a l’imprès
de sol·licitud, que es trobarà en els formats
electrònics .doc i .swx (programari lliure).

b) Enviar el fitxer de l’imprès de sol·licitud
en algun dels dos formats anteriorment es-
mentats a la següent adreça de correu elec-
trònic: bp@agaur.gencat.net. Cal posar-hi
com a assumpte: Sol·licitud bp 2006.

L’enviament de la sol·licitud per correu elec-
trònic no és vàlid com a registre i, per tant, no
equival a la presentació de la sol·licitud.

c) Imprimir l’imprès de sol·licitud i presen-
tar-lo, dins del termini de presentació de
sol·licituds, al registre de l’AGAUR, amb la
signatura de la persona sol·licitant de la
beca. Aquest registre serà el que donarà
validesa a la presentació de la sol·licitud. En
cas de rebre la sol·licitud per correu elec-
trònic però no en format paper dins el ter-
mini determinat, s’entendrà com a presen-
tada fora de termini.

Davant de qualsevol incidència o diferèn-
cia entre els impresos enviats per correu
electrònic i els presentats en format paper,
sempre prevaldrà la sol·licitud presentada al
registre de l’AGAUR en format paper.

6.5 La presentació de sol·licituds s’ajus-
tarà a la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i de procedi-
ment administratiu comú, i a la possibilitat
de presentar les sol·licituds telemàticament.
En tot cas, la documentació a presentar serà
la mateixa independentment de la via de
presentació de la sol·licitud.

6.6 D’acord amb el que disposa la base
5 de la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’AGAUR,
només es valoraran aquelles sol·licituds que
s’hagin presentat segons el model norma-
litzat determinat a la convocatòria i confec-
cionat amb aquesta finalitat.

6.7 En cas que s’hagi d’esmenar la sol·li-
citud, es notificarà a l’interessat mitjançant
publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR
d’una diligència del director executiu amb la
relació de documentació bàsica i documen-
tació no bàsica que cal esmenar, indicant-ne
els motius i fent-hi constar que, en cas de
no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la
documentació bàsica, en el termini de deu
dies a comptar des de l’endemà de la publi-
cació de la diligència corresponent al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà que els
sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud,
d’acord amb el que disposa l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú. Per tal de
fer-ne una major difusió, i amb efectes infor-
matius, es podrà consultar el contingut
d’aquesta diligència a la pàgina web de
l’AGAUR i de l’EDU.

—7 Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds

serà des del 4 de setembre de 2006 fins al
5 d’octubre de 2006.

—8 Avaluació i selecció
8.1 Les sol·licituds seran avaluades per

òrgans externs i experts de la comunitat ci-
entífica, d’acord amb els mecanismes esta-
blerts en el marc del Pla de recerca i inno-
vació de Catalunya vigent, i es tindran en
compte els criteris i les puntuacions se-
güents (valoració sobre 100 punts):

a) Pla de treball (objectius, metodologia,
viabilitat en el temps previst, adequació de
la bibliografia): 45/100.

b) Currículum de l’investigador (mèrits ci-
entífics, capacitat i coneixements de l’inves-
tigador per al desenvolupament del projec-
te): 30/100.

c) Entitat receptora (historial científic de
l’investigador, grup o departament d’acolli-
da i adequació d’aquesta entitat en relació

al pla de treball i al currículum de l’investi-
gador): 25/100.

8.2 La selecció de candidats la durà a ter-
me una Comissió de selecció, que tindrà en
compte les bases generals de l’AGAUR vi-
gents, les avaluacions cientificotècniques, la
disponibilitat pressupostària, la distribució
equilibrada per àmbits, l’interès institucional i
l’adequació als objectius científics del Pla de
recerca i innovació de Catalunya (2005-2008).

8.3 La Comissió de selecció podrà en-
trevistar els candidats que consideri oportú
en qualsevol moment durant el procés
d’avaluació i selecció.

8.4 La Comissió de selecció serà desig-
nada i nomenada pel president de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR)
i director general de Recerca. Estarà presi-
dida per aquest o per la persona en qui
delegui; estarà formada per un màxim de
quatre vocals i un secretari, que serà el
director executiu de l’AGAUR o la persona
en qui delegui, amb veu però sense vot.

8.5 La Comissió de selecció podrà pro-
posar una llista de reserva integrada per sol·-
licituds que no hagin estat atorgades.

—9 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—10 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca i/o el seu president, segons l’acord
del Consell de Direcció de data 5 de de-
sembre de 2002.

—11 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre és de

sis mesos comptadors a partir de l’endemà
de la data de presentació de sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense resolu-
ció expressa, s’entendrà desestimat per
silenci l’ajut sol·licitat.

—12 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne una major difusió, i amb
efectes informatius, es podrà consultar el
resultat de la resolució a la pàgina web de
l’AGAUR i del EDU.

La resolució expressa de concessió o de-
negació dels ajuts exhaureix la via adminis-
trativa. Els interessats poden interposar en el
termini d’un mes, comptador a partir de l’en-
demà de la seva publicació al tauler d’anun-
cis de l’AGAUR, recurs potestatiu de reposi-
ció davant del president de la CEAR, d’acord
amb el que preveuen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu, o directament re-
curs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptadors a partir de
l’endemà de la seva publicació, de conformi-
tat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

—13 Acceptació de la beca
13.1 Per tal d’acceptar la beca, els be-

neficiaris hauran de presentar al registre de
l’AGAUR o d’acord amb el que el que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i de procediment ad-
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ministratiu comú, en el termini màxim de 45
dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació de la resolució d’atorgament de
les beques al tauler d’anuncis de l’AGAUR,
el document d’acceptació normalitzat i la
documentació següent:

a) El document normalitzat lliurat per l’A-
GAUR d’acceptació de la beca, signat pel be-
neficiari, en el qual es compromet a complir
totes les condicions recollides en aquestes ba-
ses i a les bases generals de l’AGAUR vigents.

b) Còpia del DNI, NIF o passaport del be-
neficiari de la beca.

c) Còpia del títol de llicenciat, arquitecte o
enginyer i del títol de doctor o del resguard de
la sol·licitud d’expedició del títol de doctor.

d) Carta d’acceptació del centre d’aco-
llida, signada per l’investigador que tutela
l’estada, on hi consti la durada i les dates
en què es durà a terme.

e) Si escau, declaració jurada del gaudi
de la baixa maternal o la dedicació a fills
menors de sis anys, persones amb disca-
pacitat física, psíquica o sensorial, o perso-
nes més grans de seixanta-cinc anys que
depenguin del beneficiari i requereixin una
dedicació especial.

f) Declaració d’altres ingressos previstos
durant el període de la beca, tot indicant-
ne la quantitat neta mensual en euros i la
procedència. En cas de no tenir-ne, decla-
ració de no percebre altres ingressos.

g) En el cas d’estar contractat per algu-
na universitat o un centre de recerca, un cer-
tificat del cap de personal de la universitat
o del centre de recerca de Catalunya que
acrediti la categoria, la relació contractual i
la situació de permís amb sou o sense en
què restarà el beneficiari.

El document normalitzat d’acceptació de
l’ajut es pot obtenir a les dependències de
l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a planta,
08003 Barcelona, i també a les pàgines
web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/
agaur, i del DEiU http://www.gencat.cat/
educacioiuniversitats.

13.2 S’entén que renuncien tàcitament
a la beca les persones beneficiàries que no
hagin presentat el document d’acceptació,
així com la resta de documentació, en el
termini previst per aquesta convocatòria.

13.3 S’entén que renuncien tàcitament
a la beca les persones beneficiàries que no
s’hagin incorporat al centre d’acollida en el
termini previst per aquesta convocatòria.

—14 Pagament
El pagament de la beca s’efectuarà di-

rectament a les persones beneficiàries, un
cop acceptada la beca, mitjançant transfe-
rència bancària al compte corrent de l’Estat
espanyol indicat amb aquesta finalitat per
la persona beneficiària.

El primer pagament inclourà l’ajut de vi-
atge i es lliurarà per endavant. La resta del
pagament, que es lliurarà per mensualitats,
quedarà condicionat a la presentació de la
certificació d’incorporació efectiva al cen-
tre de fora de Catalunya i de l’Estat espa-
nyol, signada per l’investigador que tutela
l’estada de recerca. A aquestes quantitats
se’ls aplicaran les retencions oportunes
d’acord amb la normativa fiscal vigent.

—15 Renúncies i substitucions
La renúncia l’haurà de comunicar la per-

sona beneficiària de la beca mitjançant un

escrit motivat, adreçat al director executiu
de l’AGAUR, en el termini màxim de 15 dies
naturals, a partir de l’endemà del dia en què
s’hagi produït.

En cas que es produeixi alguna renúncia
total o parcial, o no es lliuri el document d’ac-
ceptació en les condicions i el termini previs-
tos a la base 13 de la convocatòria, l’òrgan
de resolució de la convocatòria o el director
executiu de l’AGAUR pot adjudicar l’ajut a
candidats de la llista de reserva. Les renúnci-
es i substitucions es notificaran individualment
a l’interessat, d’acord amb els articles 58 i 59
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i de procediment administratiu comú.

—16 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho

aconsellin i estiguin degudament motivades,
el director executiu de l’AGAUR pot resol-
dre les incidències i autoritzar, a petició del
beneficiari, alguna variació en el pla de tre-
ball i/o en el projecte proposat o en el pe-
ríode de gaudi de la beca o ajut, segons el
cas, i també resoldre qualsevol incidència
que no impliqui un canvi substancial dels
termes de la convocatòria.

—17 Incompatibilitats
Els beneficiaris estan obligats a comunicar

al director executiu de l’AGAUR les altres be-
ques i subvencions sol·licitades o concedides
i qualsevol alteració produïda en les ja comu-
nicades en la sol·licitud, a fi que se’n pugui
avaluar la compatibilitat d’acord amb el que
estableixen les bases generals de l’AGAUR.

—18 Termini i forma de justificació
En el termini d’un mes des de la data de

finalització de la beca, independentment de
la causa que la motivi, la persona benefici-
ària haurà de presentar al registre de
l’AGAUR o d’acord amb el que el que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i de procediment ad-
ministratiu comú la justificació del treball
realitzat presentant el document justificatiu
normalitzat i la documentació següent:

a) Una memòria científica detallada d’as-
soliment dels objectius proposats a la sol·-
licitud, signada pel beneficiari, que haurà
d’incloure una relació dels resultats obtin-
guts (articles publicats o acceptats, partici-
pació en congressos, patents, etc.).

S’hi adjuntarà, també, l’esmentada me-
mòria en format electrònic.

b) Un certificat de l’investigador de l’en-
titat receptora que ha tutelat l’estada que
acrediti el treball o projecte de recerca re-
alitzat i les dates en què s’ha dut a terme.

El document normalitzat de justificació
es pot obtenir a les dependències de
l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a planta,
08003 Barcelona, i també a les pàgines
web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/
agaur, i de l’EDU http://www.gencat.cat/
educacioiuniversitats.

—19 Seguiment
Per valorar el compliment dels objectius

previstos a la sol·licitud, el beneficiari haurà
de presentar al registre de l’AGAUR o d’acord
amb el que el que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i de procediment administratiu comú, un mes

abans de l’acabament del primer any de la
beca una memòria cientificotècnica d’acord
amb el model normalitzat que inclogui els ob-
jectius assolits durant el primer any.

El document normalitzat es pot obtenir a
les dependències de l’AGAUR, Via Laieta-
na, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i tam-
bé a les pàgines web de l’AGAUR, http://
www.gencat.cat/agaur, i del DEiU http://
www.gencat.cat/educacioiuniversitats.

—20 Interrupcions
20.1 Només en les interrupcions ocasi-

onades per força major, degudament argu-
mentades, es podrà recuperar el període in-
terromput. Aquesta recuperació es durà a
terme pel mateix període de temps pel qual
s’hagi concedit la interrupció i es mantindrà
el 100% de la percepció de la beca.

20.2 Les interrupcions per maternitat,
adopció o acolliment, preadoptiu o perma-
nent, de menors de sis anys s’atorgaran pel
mateix període que les legalment establer-
tes per a aquests casos. Tant en el període
de la interrupció com en el de recuperació
es mantindrà el 100% de la percepció de la
beca que correspongui.

20.3 En tots aquests supòsits, el període
de recuperació de la interrupció concedida no
podrà superar el termini de 6 mesos a comp-
tar des de la finalització de les estades.

—21 Publicitat
La concessió d’una beca comporta l’obli-

gació del beneficiari de fer constar en qual-
sevol publicitat referida a l’activitat subven-
cionada l’expressió: “Amb el suport del
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya”.

—22 Difusió de la realització dels projectes
22.1 El fet de participar en aquesta con-

vocatòria implica que els beneficiaris dels
ajuts consenten tàcitament que la memòria
justificativa del projecte presentada en el
format establert a la base 18 d’aquesta
convocatòria sigui introduïda al dipòsit digi-
tal RECERCAT del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, d’acord amb els
termes especificats a la llicència Creative
Commons de Reconeixement-No-Comerci-
al-Sense-Obra Derivada.

Aquesta llicència estableix que es permet
copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citi l’autor original i
la institució que l’empara i no se’n faci cap
ús amb finalitats comercials ni obra deriva-
da. Per obra derivada s’entén aquell docu-
ment que ha estat editat, traduït, combinat
amb materials de tercers, canviat de format,
o modificat de qualsevol altra manera.

22.2 En cas que el beneficiari de l’ajut
ho sol·liciti, l’AGAUR podrà retardar la pu-
blicació de la memòria científica fins a dos
anys comptadors des de la data prevista a
la convocatòria per a la justificació de l’ajut.

—23 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regirà per les bases generals de
l’AGAUR vigents i per la resta de normativa
aplicable.

Modalitat B1
Ajuts a entitats de Catalunya per a projec-
tes d’R+D que fomentin la contractació de
personal investigador postdoctoral (BP- B1)
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—1 Objecte
Atorgat ajuts a les entitats situades a Cata-

lunya que duguin a terme activitats de recer-
ca o innovació que fomentin la contractació
de personal investigador postdoctoral.

—2 Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquesta moda-

litat les universitats catalanes, les instituci-
ons no universitàries sense finalitat de lucre
i els organismes de les administracions
públiques, preferentment locals, o les seves
entitats dependents, que duguin a terme
activitats de recerca o innovació, situades a
Catalunya, sempre que els resultats del
projecte, objecte d’aquesta convocatòria, es
posin a disposició de manera no discrimi-
natòria de la indústria comunitària.

Aquests hauran de contractar, d’acord
amb la normativa vigent, els candidats que
compleixin els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor,
obtingut després de l’1 de gener de 2001
(s’entén com a data d’obtenció del docto-
rat la data de lectura i aprovació de la tesi),
o bé després de l’1 de gener de 2000 si es
justifica, durant aquest període, baixa ma-
ternal, que es té a càrrec menors de sis
anys, persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, o persones més grans
de seixanta-cinc anys que depenguin del be-
neficiari i requereixin una dedicació especi-
al, abans del termini d’acceptació de l’ajut.

b) No es permet fer l’estada a la mateixa
institució on s’ha fet el doctorat ni a la univer-
sitat on s’ha obtingut el títol de doctor, ex-
cepte en el cas que el candidat hagi realitzat
una estada postdoctoral a l’estranger per un
període mínim de dos anys. El candidat haurà
d’haver completat aquest període mínim en
el moment d’incorporar-se a l’entitat.

—3 Període i durada
3.1 Els ajuts seran per dos anys. Les en-

titats beneficiàries dels ajuts hauran de for-
malitzar el contracte corresponent dins del
període comprès entre la data de publicació
de la resolució de concessió al tauler d’anun-
cis de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universi-
taris i de Recerca (AGAUR) i l’1 de setembre
de 2007. Excepcionalment, els candidats
extracomunitaris podran formalitzar el seu
contracte fins al 31 de desembre de 2007,
mantenint els dos anys de durada.

3.2 Els contractes hauran de finalitzar
com a màxim el 31 de d’agost de 2009,
excepte en els casos previstos en aquesta
convocatòria.

—4 Quantia
4.1 L’ajut només podrà anar destinat al

finançament dels contractes per al perso-
nal investigador.

4.2 L’ajut de l’AGAUR finançarà el 100%
del cost total dels contractes. Cada un dels
contractes serà de 31.900,00 euros bruts
anuals. Aquesta quantitat inclourà la retri-
bució mínima que haurà de percebre el
personal  invest igador,  que serà de
23.900,00 euros bruts anuals, i la quota
patronal de la Seguretat Social.

—5 Obligacions de les persones i entitats
beneficiàries

5.1 Obligacions de l’entitat beneficiaria
a) Estendre el contracte laboral d’acord

amb la normativa vigent a temps complet
corresponent al candidat, per un període
mínim de dos anys.

b) Incorporar el candidat en règim de de-
dicació exclusiva al projecte que figura a la
sol·licitud. Addicionalment, el podrà incor-
porar, temporalment, a altres projectes de
recerca o d’innovació tecnològica que siguin
d’interès per al desenvolupament del seu
projecte o de la seva formació.

c) Certificar la incorporació de l’investi-
gador contractat en el termini de 10 dies na-
turals a partir de l’endemà que aquesta s’ha-
gi fet efectiva.

d) Proporcionar a l’investigador contrac-
tat el suport que calgui i facilitar els mitjans
o equips que siguin necessaris per al des-
envolupament normal de la seva activitat,
així com garantir-li els drets i les prestaci-
ons que té el personal del centre de cate-
goria igual o similar.

e) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que puguin
requerir l’AGAUR o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent

f) Conservar els justificants originals i al-
tra documentació relacionada amb l’ajut
durant un període mínim de 5 anys.

g) Posar a disposició de la indústria co-
munitària, de manera no discriminatòria, els
resultats del projecte objecte d’aquesta con-
vocatòria.

5.2 Obligacions del personal investiga-
dor contractat

a) Incorporar-se a l’entitat en el període
previst i dur a terme les activitats descrites
en el seu pla de treball.

b) Atendre el règim intern de l’entitat on
porti a terme les seves activitats.

c) Dedicar-se en règim de dedicació ex-
clusiva al projecte que figura a la sol·licitud.
Addicionalment, podrà dedicar-se, tempo-
ralment, a altres projectes de recerca o d’in-
novació tecnològica que siguin d’interès per
al desenvolupament del seu projecte o de
la seva formació.

d) Fer constar, en qualsevol publicitat re-
ferida a l’activitat subvencionada, el suport
del Departament d’Educació i Universitats
de la Generalitat de Catalunya.

e) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que puguin
requerir l’AGAUR o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

f) Guardar confidencialitat de l’activitat re-
alitzada, sempre que l’entitat d’acollida ho
sol·liciti.

—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·l icituds, d’acord amb el

model normalitzat, seran formalitzades pel
responsable del grup d’acollida, amb el vis-
tiplau del vicerector de recerca o càrrec
equivalent en el cas de les universitats, del
director del centre en el cas de les institu-
cions no universitàries, o del representant
legal en el cas dels organismes de l’admi-
nistració i altres entitats i es presentaran al
registre de l’AGAUR, o en qualsevol dels
llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú.

6.2 Els impresos normalitzats i les ba-
ses es poden obtenir a les dependències
de l’AGAUR, Via Laietana 28, 2a planta,
08003 Barcelona, i també a les pàgines
web de l’AGAUR http://www.gencat.cat/

agaur i de l’EDU http://www.gencat.cat/
educacioiuniversitats.

6.3 Els candidats únicament poden cons-
tar en una sol·licitud d’aquesta convocatòria.

6.4 Per formalitzar la sol·licitud, els sol·li-
citants hauran de seguir les passes que s’in-
diquen a continuació:

a) Introduir les dades requerides a l’imprès
de sol·licitud, que es trobaran en els formats
electrònics .doc i .swx (programari lliure).

b) Enviar el fitxer de l’imprès de sol·licitud
en algun dels dos formats anteriorment es-
mentats a la següent adreça de correu elec-
trònic: bp@agaur.gencat.net. Cal posar-hi
com a assumpte: Sol·licitud bp 2006.

L’enviament de la sol·licitud per correu elec-
trònic no és vàlid com a registre i, per tant, no
equival a la presentació de la sol·licitud.

c) Imprimir l’imprès de sol·licitud i presen-
tar-lo, dins del termini de presentació de sol·-
licituds, al registre de l’AGAUR, amb la sig-
natura del responsable del grup d’acollida,
amb el vistiplau del vicerector de recerca o
càrrec equivalent en el cas de les universi-
tats, del director del centre en el cas de les
institucions no universitàries, o del represen-
tant legal en el cas dels organismes de l’ad-
ministració i altres entitats. Aquest registre
serà el que donarà validesa a la presentació
de la sol·licitud. En cas que es rebi la sol·-
licitud per correu electrònic, però no en for-
mat paper dins el termini determinat, s’en-
tendrà com a presentada fora de termini.

Davant de qualsevol incidència o diferèn-
cia entre els impresos enviats per correu
electrònic i els presentats en format paper,
sempre prevaldrà la sol·licitud presentada al
registre de l’AGAUR en format paper.

6.5 La presentació de sol·licituds s’ajus-
tarà a la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i de procedi-
ment administratiu comú, i a la possibilitat
de presentar les sol·licituds telemàticament.
En tot cas, la documentació a presentar serà
la mateixa independentment de la via de
presentació de la sol·licitud.

6.6 D’acord amb el que disposa la base
5 de la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’AGAUR,
només es valoraran aquelles sol·licituds que
s’hagin presentat segons el model norma-
litzat determinat a la convocatòria i confec-
cionat amb aquesta finalitat.

6.7 En cas que s’hagi d’esmenar la sol·li-
citud, es notificarà a l’interessat mitjançant
publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR
d’una diligència del director executiu amb la
relació de documentació bàsica i documen-
tació no bàsica que cal esmenar, indicant-
ne els motius i fent-hi constar que, en cas de
no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la
documentació bàsica, en el termini de deu
dies a comptar des de l’endemà de la publi-
cació de la diligència corresponent al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà que els
sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud,
d’acord amb el que disposa l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú. Per tal de
fer-ne una major difusió, i amb efectes infor-
matius, es podrà consultar el contingut
d’aquesta diligència a la pàgina web de
l’AGAUR i de l’EDU.
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—7 Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds

serà des del 4 de setembre de 2006 fins al
5 d’octubre de 2006.

—8 Avaluació i selecció
8.1 Les sol·licituds seran avaluades per

òrgans externs i experts de la comunitat ci-
entífica, d’acord amb els mecanismes esta-
blerts en el marc del Pla de recerca i inno-
vació de Catalunya vigent, i es tindran en
compte els criteris i les puntuacions se-
güents (valoracions sobre 100 punts):

a) Pla de treball (objectius, metodologia,
viabilitat en el temps previst i adequació de
la bibliografia): 40/100.

b) Currículum de la persona candidata (mè-
rits científics, capacitat i coneixements per al
desenvolupament del projecte): 30/100.

c) Activitats de recerca desenvolupades
per la persona candidata durant el període
postdoctoral: 10/100.

d) Entitat receptora (historial científic de
l’investigador, grup o departament d’acolli-
da, adequació d’aquesta entitat en relació
al pla de treball i al currículum de la persona
candidata): 20/100.

8.2 La selecció de candidats la durà a
terme una Comissió de selecció, que tindrà
en compte les bases generals de l’AGAUR
vigents, les avaluacions cientificotècniques,
la disponibilitat pressupostària, la distribu-
ció equilibrada per àmbits, l’interès institu-
cional i l’adequació als objectius científics
del Pla de recerca i innovació de Catalunya
(2005-2008).

8.3 Es valoraran positivament els grups
de recerca de la Generalitat de Catalunya,
que hagin estat reconeguts per Resolució
de 18 d’octubre de 2005 del president de
la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca,
per la qual es resol la convocatòria d’ajuts
per donar suport a les activitats dels grups
de recerca per a l’any 2005.

8.4 La Comissió de selecció podrà en-
trevistar els candidats que consideri oportú
en qualsevol moment durant el procés
d’avaluació i selecció.

8.5 La Comissió de selecció serà desig-
nada i nomenada pel president de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR)
i director general de Recerca. Estarà presi-
dida per aquest o per la persona en qui
delegui; estarà formada per un màxim de
quatre vocals i un secretari, que serà el
director executiu de l’AGAUR o la persona
en qui delegui, amb veu però sense vot.

8.6 La Comissió de selecció podrà pro-
posar una llista de reserva integrada per sol·-
licituds que no hagin estat atorgades.

8.7 La Comissió de selecció podrà re-
servar una quota de fins a un màxim de 5
ajuts per a sol·licituds procedents d’orga-
nismes de les administracions públiques,
preferentment locals, o de les seves enti-
tats dependents.

—9 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—10 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca i/o el seu president, segons l’acord
del Consell de Direcció de data 5 de de-
sembre de 2002.

—11 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre és de

sis mesos comptadors a partir de l’endemà
de la data de presentació de sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense resolu-
ció expressa, s’entendrà desestimat per
silenci l’ajut sol·licitat.

—12 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne una major difusió, i amb
efectes informatius, es podrà consultar el
resultat de la resolució a la pàgina web de
l’AGAUR i del DEiU.

La resolució expressa de concessió o de-
negació dels ajuts exhaureix la via adminis-
trativa. Els interessats poden interposar en
el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, recurs potestatiu de
reposició davant del president de la CEAR,
d’acord amb el que preveuen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu,
o directament recurs contenciós administra-
tiu davant el Jutjat Contenciós Administra-
tiu de Barcelona, en el termini de dos me-
sos comptadors a partir de l’endemà de la
seva publicació, de conformitat amb els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

—13 Acceptació de l’ajut
13.1 Per tal d’acceptar l’ajut, les enti-

tats beneficiàries hauran de presentar al re-
gistre de l’AGAUR o d’acord amb el que el
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de pro-
cediment administratiu comú, en el termini
màxim de 45 dies naturals a partir de l’en-
demà de la publicació de la resolució d’ator-
gament dels ajuts al tauler d’anuncis de
l’AGAUR, el document d’acceptació norma-
litzat i la documentació següent:

a) El document normalitzat d’acceptació de
l’ajut, lliurat per l’AGAUR, signat per la perso-
na responsable del grup receptor i amb el vis-
tiplau del vicerector de recerca, o càrrec equi-
valent, en el cas de les universitats, del director
del centre, en el cas de les institucions no uni-
versitàries, o del representant legal en el cas
dels organismes de l’administració, en el qual
es compromet a complir totes les condicions
recollides en aquestes bases i a les bases ge-
nerals de l’AGAUR vigents.

b) Juntament amb aquest document,
s’haurà de presentar en relació amb el per-
sonal investigador a contractar:

Còpia del DNI, NIF o passaport
Còpia del títol de llicenciat, arquitecte o en-

ginyer i del títol de doctor o del resguard de
la sol·licitud d’expedició del títol de doctor.

Si escau, declaració jurada del gaudi de
la baixa maternal o la dedicació a fills me-
nors de sis anys, persones amb discapaci-
tat física, psíquica o sensorial, o persones
més grans de seixanta-cinc anys que de-
penguin del beneficiari i requereixin una
dedicació especial.

Si escau, acreditació d’haver realitzat o es-
tar realitzant una estada postdoctoral a l’es-
tranger per un període mínim de dos anys.

El document normalitzat d’acceptació de
l’ajut es pot obtenir a les dependències de

l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a planta,
08003 Barcelona, i també a les pàgines
web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/
agaur, i de l’EDU http://www.gencat.cat/
educacioiuniversitats.

13.2 Les entitats beneficiàries que no
hagin presentat el document d’acceptació,
així com la resta de documentació, en el
termini assenyalat en els apartats anteriors
s’entendrà que renuncien tàcitament a l’ajut
concedit.

13.3 Excepte en els casos previstos en
aquesta convocatòria, el fet de no haver sig-
nat el contracte corresponent dins del pe-
ríode comprès entre la data de publicació
de la resolució de concessió al tauler
d’anuncis de l’AGAUR i el 1 de setembre
de 2007, s’entendrà com una renúncia tà-
cita a l’ajut concedit.

—14 Pagament
El pagament de l’ajut s’efectuarà mitjan-

çant transferència bancària al compte cor-
rent indicat amb aquesta finalitat per l’enti-
tat beneficiària i de la manera següent:

El 80% del pagament de la primera anu-
alitat es tramitarà en el moment que l’enti-
tat receptora accepti l’ajut i certifiqui la incor-
poració del personal investigador contractat,
en el termini de 10 dies naturals a partir de
l’endemà que aquesta s’hagi fet efectiva,
mitjançant escrit de la persona responsable
del grup d’acollida, adreçat a l’AGAUR, i
aporti una còpia del contracte, que haurà
de fer constar:

La data d’incorporació efectiva del doc-
tor al seu lloc de treball.

El cost de contractació, tot indicant-hi la
retribució anual bruta, la durada del contrac-
te i el lloc de prestació de serveis del doctor

El 20% restant de la primera anualitat i el
80% de la segona anualitat es tramitaran en
el moment que el personal investigador con-
tractat presenti a l’AGAUR la memòria cien-
tificotècnica segons model normalitzat, amb
el vistiplau del beneficiari de l’ajut i el res-
ponsable legal de l’entitat.

El 20% restant de la segona anualitat es
farà efectiu quan l’entitat receptora presen-
ti a l’AGAUR la documentació de justifica-
ció especificada en aquestes bases.

El pagament es farà efectiu directament
a les entitats beneficiàries i s’hi aplicarà la
legislació fiscal i laboral vigent.

—15 Renúncies i substitucions del candidat
Pel que fa a les substitucions en el cas que

es produeixi alguna renúncia, total o parcial
del candidat a contractar, l’òrgan de resolu-
ció de la convocatòria o el director executiu
de l’AGAUR podrà adjudicar l’ajut a nous can-
didats proposats per l’entitat beneficiària,
sempre que la renúncia es produeixi durant
els primers sis mesos de gaudi de l’ajut.

Les renúncies i substitucions es notifica-
ran individualment a l’interessat, d’acord
amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú.

L’acceptació d’aquest nou candidat que-
darà condicionada a l’avaluació del seu cur-
rículum i de la seva idoneïtat amb el projec-
te segons les bases de la convocatòria.

La substitució de l’investigador contrac-
tat no suposarà una modificació de la dura-
da, quantia i condicions inicials de l’ajuda.
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En cap cas el període corresponent a la
substitució no podrà acabar més tard del
30 de setembre de 2008, excepte en els
casos previstos en aquesta convocatòria.

—16 Renúncies i substitucions de l’ajut
En el cas que es produeixi alguna renúncia,

total o parcial, la renúncia l’haurà de comu-
nicar, mitjançant un escrit motivat, adreçat al
director executiu de l’AGAUR l’investigador
responsable del grup receptor, amb el visti-
plau del vicerector de recerca, o càrrec equi-
valent, en el cas de les universitats, o pel
director del centre, en el cas de les instituci-
ons no universitàries, o pel representant legal
en el cas dels organismes de l’administració,
en el termini màxim de 15 dies naturals, a partir
de l’endemà del dia en què s’hagi produït.

En el cas que es produeixi la renúncia, l’òr-
gan de resolució de la convocatòria o el di-
rector executiu podrà adjudicar l’ajut als sol·-
licitants de la llista de reserva, sempre que la
renúncia es produeixi durant els primers sis
mesos del gaudi de l’ajut. El projecte subs-
titut restarà subjecte a les mateixes condici-
ons i pel temps restant del gaudi de l’ajut.

Les renúncies i substitucions es notifica-
ran individualment a l’interessat, d’acord
amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú.

En cap cas el període corresponent a la
substitució no podrà acabar més tard del
30 de setembre de 2008, excepte en els
casos previstos en aquesta convocatòria.

—17 Incompatibilitats
17.1 Les entitats beneficiàries estan obli-

gades a comunicar els altres ajuts i/o sub-
vencions concedits per al mateix projecte i
el seu fonament jurídic, tant en presentar la
sol·licitud com en qualsevol moment en què
es produeixi aquesta situació, i han d’accep-
tar les reduccions aplicables pel compliment
de les bases d’aquesta convocatòria.

17.2 Als contractes s’aplicaran aquelles
incompatibilitats que consideri el contracte
laboral que subscriguin les institucions o en-
titats contractants, d’acord amb la legisla-
ció vigent.

—18 Seguiment
Per valorar el compliment dels objectius

previstos a la sol·licitud, el personal inves-
tigador contractat haurà de presentar al
registre de l’AGAUR o d’acord amb el que
el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de pro-
cediment administratiu comú, un mes abans
de l’acabament del primer any de contrac-
te, una memòria cientificotècnica segons el
model normalitzat, amb el vistiplau de l’in-
vestigador responsable del grup d’acollida.

El document normalitzat es pot obtenir a
les dependències de l’AGAUR, Via Laieta-
na, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i tam-
bé a les pàgines web de l’AGAUR, http://
www.gencat.cat/agaur, i de l’EDU, http://
www.gencat.cat/educacioiuniversitats.

—19 Termini i forma de justificació
En el termini d’un mes des de la data

d’acabament del contracte objecte de l’ajut,
independentment de la causa que el motivi,
l’entitat beneficiària haurà de presentar al
registre de l’AGAUR o d’acord amb el que

el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de pro-
cediment administratiu comú la justificació
del treball realitzat presentant el document
normalitzat i la documentació següent:

a) Una memòria cientificotècnica detalla-
da d’assoliment dels objectius proposats a
la sol·licitud, signada per la persona inves-
tigadora contractada, amb el vistiplau del
responsable del grup d’acollida.

S’hi adjuntarà, també, l’esmentada me-
mòria en format electrònic.

b) Un certificat de la persona responsa-
ble del grup d’acollida, amb el vistiplau del
vicerector de recerca, o càrrec equivalent,
en el cas de les universitats, del director del
centre, en el cas de les institucions no uni-
versitàries, o del representant legal en el cas
dels organismes de l’administració, que
acrediti el treball o projecte de recerca rea-
litzat i les dates en què s’ha dut a terme.

c) Una certificació de la despesa realit-
zada, expedida pel gerent de la universitat,
pel director del centre de recerca o pel re-
presentant legal de l’organisme de l’admi-
nistració.

El document normalitzat es pot obtenir a
les dependències de l’AGAUR, Via Laieta-
na, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i tam-
bé a les pàgines web de l’AGAUR, http://
www.gencat.cat/agaur, i de l’EDU, http://
www.gencat.cat/educacioiuniversitats.

—20 Docència
20.1 Si escau, serà potestat de l’entitat

que acull el personal investigador contrac-
tat i a petició d’aquest, establir un progra-
ma de col·laboració en tasques docents,
amb finalitat formativa, fins a un màxim de
60 hores anuals, la qual cosa haurà de
constar en els contractes laborals.

20.2 La col·laboració en tasques do-
cents, als efectes de curriculum vitae, hau-
rà de ser certificada per l’entitat beneficià-
ria.

—21 Interrupcions
El personal investigador contractat esta-

rà subjecte al que estableix la legislació la-
boral vigent.

—22 Publicitat
La concessió d’un ajut comporta l’obli-

gació del beneficiari de fer constar en qual-
sevol publicitat referida a l’activitat subven-
cionada l’expressió: “Amb el suport del
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya”.

—23 Difusió de la realització dels projec-
tes

23.1 El fet de participar en aquesta con-
vocatòria implica que els beneficiaris dels
ajuts consenten tàcitament que la memòria
justificativa del projecte presentada en el
format establert a la base 19 d’aquesta
convocatòria sigui introduïda al dipòsit digi-
tal RECERCAT del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, d’acord amb els
termes especificats a la llicència Creative
Commons de Reconeixement-No-Comerci-
al-Sense-Obra Derivada.

Aquesta llicència estableix que es permet
copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citi l’autor original i
la institució que l’empara i no se’n faci cap
ús amb finalitats comercials ni obra deriva-

da. Per obra derivada s’entén aquell docu-
ment que ha estat editat, traduït, combinat
amb materials de tercers, canviat de format,
o modificat de qualsevol altra manera.

23.2 En cas que el beneficiari de l’ajut
ho sol·liciti, l’AGAUR podrà retardar la pu-
blicació de la memòria científica fins a dos
anys comptadors des de la data prevista a
la convocatòria per a la justificació de l’ajut.

—24 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regirà per les bases generals de
l’AGAUR vigents i per la resta de normativa
aplicable.

Modalitat B2
Ajuts a empreses i entitats del sector em-
presarial amb seu a Catalunya per a projec-
tes d’R+D que fomentin la contractació de
personal investigador postdoctoral (BP- B2)

—1 Objecte
Atorgar ajuts a empreses i entitats del

sector empresarial amb seu a Catalunya que
duguin a terme activitats d’R+D per desen-
volupar projectes d’investigació industrial o
de desenvolupament tecnològic, o estudis
de viabilitat tècnica previs a projectes de
recerca industrial o de desenvolupament
tecnològic, que fomentin la contractació de
personal investigador postdoctoral.

—2 Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquesta moda-

litat les empreses i altres entitats del sector
empresarial amb seu a Catalunya que des-
envolupin activitats d’R+D. L’activitat objec-
te d’aquest ajut s’haurà de dur a terme ma-
joritàr iament en un centre local i tzat a
Catalunya.

Aquestes hauran de contractar, d’acord
amb la normativa vigent, els candidats que
compleixin els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor,
obtingut després de l’1 de gener de 2001
(s’entén com a data d’obtenció del docto-
rat la data de lectura i aprovació de la tesi),
o bé després de l’1 de gener de 2000 si es
justifica, durant aquest període, baixa ma-
ternal, que es té a càrrec menors de sis
anys, persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, o persones més grans
de seixanta-cinc anys que depenguin del be-
neficiari i requereixin una dedicació especi-
al, abans del termini d’acceptació de l’ajut.

b) Els candidats no podran haver estat
contractats per la mateixa entitat sol·licitant
amb anterioritat a l’1 de gener de 2006. Ex-
cepcionalment, es podrà presentar el per-
sonal investigador procedent del programa
FI Empreses que ja hagi estat contractat per
la mateixa entitat sol·licitant.

c) No es podran presentar candidats que
hagin gaudit amb anterioritat d’un ajut simi-
lar a l’objecte d’aquesta modalitat.

—3 Període i durada
3.1 Els ajuts seran per dos anys. Les en-

titats beneficiàries dels ajuts hauran de for-
malitzar el contracte corresponent dins del
període comprès entre la data de publica-
ció de la resolució de concessió al tauler
d’anuncis de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR) i l’1 de
setembre de 2007. Excepcionalment, els
candidats extracomunitaris podran forma-
litzar el seu contracte fins al 31 de desem-
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bre de 2007, mantenint els dos anys de du-
rada.

3.2 Els contractes hauran de finalitzar
com a màxim el 31 d’agost de 2009, ex-
cepte en els casos previstos en aquesta
convocatòria.

—4 Quantia
4.1 a) La retribució bruta anual dels con-

tractes serà de 31.900,00 euros. Aquesta
quantitat inclourà la quota patronal i la retri-
bució mínima que haurà de percebre el
personal  invest igador,  que serà de
23.900,00 euros bruts anuals.

L’ajut de l’AGAUR finançarà, parcialment,
el cost total del contracte d’acord amb els
percentatges que figuren a la taula següent,
i en funció de les activitats per a les quals
se sol·licita l’ajut:

Activitat d’R+D i innovació
Percentatges i imports màxims anuals fi-

nançats per l’AGAUR
Percentatges i imports mínims anuals fi-

nançats per les entitats beneficiàries
a) Estudis de viabilitat tècnica previs a

projectes d’investigació industrial
75 %
23.925 euros.
25 %
7.975 euros.
b) Projectes de recerca industrial
50 %
15.950 euros.
50 %
15.950 euros
c) Estudis de viabilitat tècnica previs a

projectes de desenvolupament precompe-
titiu

50 %
15.950 euros.
50 %
15.950 euros.
d) Projectes de desenvolupament pre-

competitiu
25 %
7.975 euros.
75 %
23.925 euros.
b) Les entitats beneficiàries que s’acullin

a aquesta modalitat estan obligades a co-
finançar, com a mínim, l’import del contrac-
te d’acord amb els percentatges i imports
que es determinen a la taula anterior. Aques-
tes, si ho creuen oportú, podran incremen-
tar el sou del personal investigador contrac-
tat amb fons propis i es faran càrrec, a més,
de la quota patronal de la Seguretat Social
corresponent.

4.2 Els percentatges dels ajuts atorgats
es poden incrementar en els supòsits se-
güents:

a) Si l’entitat beneficiària és una pime, els
percentatges del quadre anterior es poden
incrementar fins a un 10% en el cas de les
activitats (b) Projectes de recerca industrial
i (d) Projectes de desenvolupament precom-
petitiu.

S’entendrà per pime, d’acord amb la Re-
comanació 2003/361/CE de la Comissió Eu-
ropea sobre la definició de microempreses,
petites i mitjanes empreses, de 6 de maig
de 2003 (DOUE de 20 de maig), les empre-
ses amb menys de 250 treballadors i amb
un volum de negoci anual de fins a 50 mi-
lions d’euros o amb un balanç general anu-
al no superior a 43 milions d’euros.

b) Si el projecte d’R+D s’emmarca en els
objectius d’un projecte o programa especí-
fic elaborat en el marc del programa comu-
nitari vigent, els percentatges es poden in-
crementar fins a un 15%.

c) Si el projecte inclou col·laboració trans-
fronterera, o col·laboració efectiva entre em-
preses i organismes públics d’R+D, o si el
projecte permet una àmplia difusió i publi-
cació dels resultats i la concessió de pa-
tents, els percentatges es poden incremen-
tar fins a un 10%.

d) En cap cas l’acumulació dels incre-
ments referits anteriorment no podrà supe-
rar una intensitat màxima d’ajut del 75% per
a la recerca industrial, ni el 50% en el cas
de les activitats de desenvolupament pre-
competitiu.

4.3 A aquestes quantitats se’ls aplica-
ran les retencions oportunes d’acord amb
la normativa fiscal vigent.

—5 Obligacions de les entitats beneficià-
ries i del personal investigador contractat

5.1 Obligacions de les entitats benefici-
àries

a) Estendre el contracte laboral segons
la legislació vigent aplicable a temps com-
plet corresponent al candidat, per un perí-
ode mínim de dos anys.

b) Incorporar el candidat en règim de de-
dicació exclusiva al projecte que figura a la
sol·licitud. Addicionalment, el podrà incor-
porar, temporalment, a altres projectes de
recerca o d’innovació tecnològica que siguin
d’interès per al desenvolupament del seu
projecte o de la seva formació.

c) Certificar la incorporació de l’investi-
gador contractat en el termini de 10 dies na-
turals a partir de l’endemà que aquesta s’ha-
gi fet efectiva.

d) Proporcionar a l’investigador contrac-
tat el suport que calgui i facilitar els mitjans
o equips que siguin necessaris per al des-
envolupament normal de la seva activitat,
així com garantir-li els drets i les prestaci-
ons que té el personal del centre de cate-
goria igual o similar.

e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats
dels ajuts atorgats, d’acord amb la base 17
d’aquest apartat.

f) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que puguin
requerir l’AGAUR o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

g) Conservar els justificants originals i al-
tra documentació relacionada amb l’ajut
durant un període mínim de 5 anys.

5.2 Obligacions del personal investiga-
dor contractat

a) Incorporar-se a l’entitat en el període
previst i dur a terme les activitats descrites
en el seu pla de treball.

b) Fer constar, en qualsevol publicitat re-
ferida a l’activitat subvencionada, el suport
del Departament d’Educació i Universitats
de la Generalitat de Catalunya.

c) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que puguin
requerir l’AGAUR o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·l icituds, d’acord amb el

model normalitzat, seran formalitzades pel

responsable de la sol·licitud, amb el visti-
plau del representant legal de l’empresa o
de l’entitat empresarial i es presentaran al
registre de l’AGAUR, o en qualsevol dels
llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú.

6.2 Els impresos normalitzats i les ba-
ses es poden obtenir a les dependències
de l’AGAUR, Via Laietana 28, 2a planta,
08003 Barcelona, i també a les pàgines web
de l’AGAUR http://www.gencat.cat/agaur i
de l’EDU, http://www.gencat.cat/educacio-
iuniversitats.

6.3 Els candidats únicament poden
constar en una sol·licitud d’aquesta convo-
catòria.

6.4 Per formalitzar la sol·licitud, els sol·-
licitants hauran de seguir els passos que
s’indiquen a continuació:

a) Introduir les dades requerides a l’im-
près de sol·licitud, que es trobarà en format
doc o .sxw (programari lliure).

b) Enviar el fitxer de l’imprès de sol·licitud
en algun dels dos formats anteriorment es-
mentats a la següent adreça de correu
electrònic: bp@agaur.gencat.net. Cal posar-
hi com a assumpte: Sol·licitud bp 2006.

L’enviament de la sol·licitud per correu
electrònic no és vàlid com a registre i, per
tant, no equival a la presentació de la sol·li-
citud.

c) Imprimir l’imprès de sol·licitud i presen-
tar-lo, dins del termini de presentació de
sol·licituds, al registre de l’AGAUR, amb la
signatura del responsable de la sol·licitud,
amb el vistiplau del representant de l’em-
presa o de l’entitat empresarial. Aquest re-
gistre serà el que donarà validesa a la pre-
sentació de la sol·licitud. En cas que es rebi
la sol·licitud per correu electrònic però no
en format paper dins el termini determinat,
s’entendrà com a presentada fora de termi-
ni.

Davant de qualsevol incidència o diferèn-
cia entre els impresos enviats per correu
electrònic i els presentats en format paper,
sempre prevaldrà la sol·licitud presentada al
registre de l’AGAUR en format paper.

6.5 La presentació de sol·licituds s’ajus-
tarà a la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i de procedi-
ment administratiu comú, i a la possibilitat
de presentar les sol·licituds telemàticament.
En tot cas, la documentació a presentar serà
la mateixa independentment de la via de
presentació de la sol·licitud.

6.6 D’acord amb el que disposa la base
5 de la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’AGAUR,
només es valoraran aquelles sol·licituds que
s’hagin presentat segons el model norma-
litzat determinat a la convocatòria i confec-
cionat amb aquesta finalitat.

6.7 En cas que s’hagi d’esmenar la
sol·licitud, es notificarà a l’interessat mitjan-
çant publicació al tauler d’anuncis de
l’AGAUR d’una diligència del director exe-
cutiu amb la relació de documentació bàsi-
ca i documentació no bàsica que cal esme-
nar, indicant-ne els motius i fent-hi constar
que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel
que fa a la documentació bàsica, en el termi-
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ni de deu dies a comptar des de l’endemà
de la publicació de la diligència correspo-
nent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’en-
tendrà que els sol·licitants desisteixen de la
seva sol·licitud, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment admi-
nistratiu comú. Per tal de fer-ne una major
difusió, i amb efectes informatius, es podrà
consultar el contingut d’aquesta diligència
a la pàgina web de l’AGAUR i de l’EDU.

—7 Termini per presentar les sol·licituds
7.1 El termini de presentació de sol·-

licituds serà des del 4 de setembre de 2006
fins al 19 d’octubre de 2006.

—8 Avaluació i selecció
8.1 Les sol·licituds seran avaluades per

òrgans externs i experts de la comunitat ci-
entífica, d’acord amb els mecanismes esta-
blerts en el marc del Pla de recerca i inno-
vació de Catalunya vigent, i es tindran en
compte els criteris i les puntuacions se-
güents (valoracions sobre 100 punts):

a) Pla de treball (objectius, metodologia,
viabilitat en el temps previst, adequació de
la bibliografia i capacitat de transferència
tecnològica): 40/100.

b) Currículum de la persona candidata
(mèrits científics, capacitat i coneixements
de l’investigador per al desenvolupament del
projecte): 30/100.

c) Entitat receptora (historial científic del
grup d’acollida i adequació de l’entitat en
relació amb el pla de treball i al currículum
de la persona candidata): 15/100.

d) Capacitat de l’entitat d’acollida d’in-
crementar o iniciar activitats d’R+D o de
transferència de tecnologia: 15/100.

8.2 La selecció de candidats la durà a
terme una Comissió de selecció, que tindrà
en compte les bases generals de l’AGAUR
vigents, les avaluacions cientificotècniques,
la disponibilitat pressupostària, la distribu-
ció equilibrada per àmbits, l’interès institu-
cional i l’adequació als objectius científics
del Pla de recerca i innovació de Catalunya.

8.3 Es valoraran positivament els can-
didats que s’incorporin per primera vegada
al sector empresarial.

8.4 La Comissió de selecció podrà en-
trevistar els candidats que consideri oportú
en qualsevol moment durant el procés
d’avaluació i selecció.

8.5 La Comissió de selecció serà desig-
nada i nomenada pel president de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR)
i director general de Recerca. Estarà presi-
dida per aquest o per la persona en qui
delegui; estarà formada per un màxim de
quatre vocals i un secretari, que serà el
director executiu de l’AGAUR o la persona
en qui delegui, amb veu però sense vot.

8.6 La Comissió de selecció podrà pro-
posar una llista de reserva integrada per sol·-
licituds que no hagin estat atorgades.

—9 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—10 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca i/o el seu president, segons l’acord
del Consell de Direcció de data 5 de de-
sembre de 2002.

—11 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre és de

sis mesos comptadors a partir de l’endemà
de la data de presentació de sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense resolu-
ció expressa, s’entendrà desestimat per
silenci l’ajut sol·licitat.

—12 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne una major difusió, i amb
efectes informatius, es podrà consultar el
resultat de la resolució a les respectives
pàgines web de l’AGAUR i de l’EDU.

La resolució expressa de concessió o de-
negació dels ajuts exhaureix la via adminis-
trativa. Els interessats poden interposar en
el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, recurs potestatiu de
reposició davant del president de la CEAR,
per delegació del Consell de Direcció de
l’AGAUR segons l’acord del Consell de Di-
recció de 5 de desembre de 2002, d’acord
amb el que preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu, o di-
rectament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb els articles
8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

—13 Acceptació de l’ajut
13.1 Per tal d’acceptar l’ajut, les enti-

tats beneficiàries hauran de presentar al re-
gistre de l’AGAUR o d’acord amb el que el
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de pro-
cediment administratiu, en el termini màxim
de 45 dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució d’atorgament
dels ajuts al tauler d’anuncis de l’AGAUR,
el document d’acceptació normalitzat i la
documentació següent:

a) El document normalitzat d’acceptació
de l’ajut, lliurat per l’AGAUR, signat per la
persona responsable del grup receptor i
amb el vistiplau del representant legal de
l’entitat beneficiària, en el qual es compro-
meten a complir totes les condicions reco-
llides en aquestes bases i a les bases gene-
rals de l’AGAUR vigents.

b) En relació amb l’entitat beneficiària:
Còpia de l’escriptura de constitució, dels

estatuts i del NIF de l’entitat.
Còpia de l’escriptura de poders del re-

presentant legal de l’entitat i del seu DNI.
Acreditació que l’entitat es troba al corrent

de les obligacions tributàries i de la Segure-
tat Social, amb la presentació d’un certificat
positiu emès per l’òrgan competent.

Només en el cas d’empreses públiques i
privades amb un nombre de 50 treballadors
o més: declaració del compliment de l’obli-
gació d’integració social dels minusvàlids,
de donar ocupació com a mínim a un 2%
de treballadors amb disminucions sobre el
nombre total de treballadors de l’entitat
segons la legislació vigent.

c) En relació amb el personal investiga-
dor a contractar:

Còpia del títol de doctor, o del resguard
de la sol·licitud d’expedició del títol de doc-
tor.

Còpia del DNI, NIF o passaport.
Si escau, declaració jurada del gaudi de

la baixa maternal o la dedicació a fills me-
nors de sis anys, persones amb discapaci-
tat física, psíquica o sensorial, o persones
més grans de seixanta-cinc anys que de-
penguin del beneficiari i requereixin una
dedicació especial.

El document d’acceptació normalitzat es pot
obtenir a les dependències de l’AGAUR, Via
Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i
també a les pàgines web de l’AGAUR, http://
www.gencat.cat/agaur, i de l’EDU, http://
www.gencat.cat/educacioiuniversitats.

13.2 Les entitats beneficiàries que no
hagin presentat el document d’acceptació,
així com la resta de documentació, en el
termini assenyalat en els apartats anteriors
s’entendrà que renuncien tàcitament a l’ajut.

13.3 Excepte en els casos previstos en
aquesta convocatòria, el fet de no haver
signat el contracte corresponent dins del
període comprès entre la data de publica-
ció de la resolució de concessió al tauler
d’anuncis de l’AGAUR i el 1 de setembre
de 2007, s’entendrà com una renúncia tà-
cita a l’ajut concedit.

—14 Pagament
El pagament de l’ajut s’efectuarà mitjan-

çant transferència bancària al compte cor-
rent indicat amb aquesta finalitat per l’enti-
tat beneficiària i de la manera següent:

El 80% del pagament de la primera anu-
alitat es tramitarà en el moment que l’entitat
receptora presenti a l’AGAUR el document
d’acceptació i la resta de documentació re-
querida a la base 13, certifiqui la incorpora-
ció del personal investigador contractat, en
el termini de 10 dies naturals a partir de l’en-
demà que aquesta s’hagi fet efectiva, mit-
jançant escrit del representant legal i del
responsable de la sol·licitud, adreçat a
l’AGAUR, i aporti una còpia del contracte,
que haurà de fer constar:

la data d’incorporació efectiva del doctor
al seu lloc de treball, que haurà de produir-
se abans del termini establert

el cost de contractació, tot indicant-hi la
retribució anual bruta, la durada del contrac-
te i el lloc de prestació de serveis del doctor

El 20% restant de la primera anualitat i el
80% de la segona anualitat es tramitaran en
el moment que el beneficiari de l’ajut pre-
senti a l’AGAUR la memòria cientificotècni-
ca segons model normalitzat, amb el visti-
plau del responsable legal de l’entitat.

El 20% restant de la segona anualitat es
farà efectiu quan l’entitat receptora presen-
ti a l’AGAUR la documentació de justifica-
ció especificada en aquestes bases.

El pagament es farà efectiu directament
a les entitats beneficiàries i s’hi aplicarà la
legislació fiscal i laboral vigent.

—15 Renúncies i substitucions del candidat
Pel que fa a les substitucions en el cas

que es produeixi alguna renúncia, total o
parcial, del candidat a contractar, l’òrgan de
resolució de la convocatòria o el director
executiu podrà adjudicar l’ajut a nous can-
didats proposats per l’entitat beneficiària de
l’ajut amb el vistiplau del representant legal
de l’entitat beneficiària, sempre que la re-
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núncia es produeixi durant els primers sis
mesos de gaudi de l’ajut.

Les substitucions es notificaran individu-
alment a l’interessat, d’acord amb els arti-
cles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment admi-
nistratiu comú.

L’acceptació d’aquest nou candidat que-
darà condicionada a l’avaluació del seu cur-
rículum i de la seva idoneïtat amb el projec-
te segons les bases de la convocatòria.

La substitució de l’investigador contrac-
tat no suposarà una modificació de la dura-
da, la quantia i les condicions inicials de
l’ajuda.

En cap cas el període corresponent a la
substitució no podrà acabar més tard del
31 d’agost de 2008, excepte en els casos
previstos en aquesta convocatòria.

—16 Renúncies i substitucions de l’ajut
En el cas que es produeixi alguna renún-

cia, total o parcial, la renúncia l’haurà de co-
municar, mitjançant un escrit motivat, adre-
çat al director executiu de l’AGAUR, l’entitat
beneficiària de l’ajut, amb el vistiplau del seu
representant legal, en el termini màxim de
15 dies naturals, a partir de l’endemà del
dia en què s’hagi produït.

En el cas que es produeixi la renúncia,
l’òrgan de resolució de la convocatòria o el
director executiu podrà adjudicar l’ajut als
sol·licitants de la llista de reserva, sempre
que la renúncia es produeixi durant els pri-
mers 6 mesos del gaudi de l’ajut. El projec-
te substitut restarà subjecte a les mateixes
condicions i pel temps restant del gaudi de
l’ajut.

En cap cas el període corresponent a la
substitució no podrà acabar més tard del
31 d’agost de 2009, excepte en els casos
previstos en aquesta convocatòria.

Les substitucions es notificaran individu-
alment a l’interessat, d’acord amb els arti-
cles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment admi-
nistratiu comú.

—17 Incompatibilitats
17.1 Les entitats beneficiàries estan

obligades a comunicar els altres ajuts i/o
subvencions concedits per al mateix projec-
te i el seu fonament jurídic, tant en presen-
tar la sol·licitud com en qualsevol moment
en què es produeixi aquesta situació, i han
d’acceptar les reduccions aplicables pel
compliment de les bases d’aquesta convo-
catòria.

17.2 Els ajuts concedits seran compa-
tibles amb altres ajuts o subvencions, sem-
pre que conjuntament no superin el màxim
establert a la base 4 d’aquest apartat.

17.3 Als contractes s’aplicaran aquelles
incompatibilitats que consideri el contracte
laboral que subscriguin les institucions o en-
titats contractants, d’acord amb la legisla-
ció vigent.

—18 Seguiment
18.1 Per valorar el compliment dels ob-

jectius previstos a la sol·licitud, el personal
investigador contractat haurà de presentar
al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que
el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i de pro-
cediment administratiu, un mes abans de
l’acabament del primer any de contracte,
una memòria cientificotècnica segons el
model normalitzat, amb el vistiplau del be-
neficiari de l’ajut i el representant legal de
l’entitat.

El document normalitzat es pot obtenir a
les dependències de l’AGAUR, Via Laieta-
na, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i tam-
bé a les pàgines web de l’AGAUR, http://
www.gencat.cat/agaur, i de l’EDU, http://
www.gencat.cat/educacioiuniversitats.

18.2 L’entitat beneficiària de l’ajut, així
com l’investigador contractat, hauran de
facilitar tota la informació que els sigui re-
querida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que pugui
requerir l’AGAUR o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

—19 Termini i forma de justificació
En el termini d’un mes des de la data

d’acabament del contracte objecte de l’ajut,
independentment de la causa que el motivi,
l’entitat beneficiària haurà de presentar al
registre de l’AGAUR o d’acord amb el que
el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de pro-
cediment administratiu comú, la justificació
del treball realitzat presentant el document
normalitzat i la documentació següent:

a) Una memòria científica detallada d’as-
soliment dels objectius proposats a la sol·-
licitud, signada per l’investigador contrac-
tat, amb el vistiplau del responsable de l’ajut,
explicant les actuacions desenvolupades per
demostrar que els ajuts han servit per por-
tar a terme activitats d’R+D addicionals
respecte a les que addicionalment ja feia
l’empresa o entitat.

S’hi adjuntarà, també, l’esmentada me-
mòria en format electrònic.

b) Un certificat del responsable del pro-
jecte, amb el vistiplau del representant legal
de l’entitat d’acollida, que acrediti el treball
o projecte de recerca realitzat i les dates en
què s’ha dut a terme.

c) Una certificació de la despesa realit-
zada, expedida pel representant legal de
l’entitat beneficiària.

El document normalitzat es pot obtenir a
les dependències de l’AGAUR, Via Laieta-
na, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i tam-
bé a les pàgines web de l’AGAUR, http://
www.gencat.cat/agaur, i de l’EDU, http://
www.gencat.cat/educacioiuniversitats.

—20 Publicitat
La concessió d’un ajut comporta l’obli-

gació del beneficiari de fer constar en qual-
sevol publicitat referida a l’activitat subven-
cionada l’expressió: “Amb el suport del
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya”.

—21 Difusió de la realització dels projec-
tes

21.1 El fet de participar en aquesta con-
vocatòria implica que els beneficiaris dels
ajuts consenten tàcitament que la memòria
justificativa del projecte presentada en el
format establert a la base 19 d’aquesta
convocatòria sigui introduïda al dipòsit digi-
tal RECERCAT del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, d’acord amb els

termes especificats a la llicència Creative
Commons de Reconeixement-No-Comerci-
al-Sense-Obra Derivada.

Aquesta llicència estableix que es permet
copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citi l’autor original i
la institució que l’empara i no se’n faci cap
ús amb finalitats comercials ni obra deriva-
da. Per obra derivada s’entén aquell docu-
ment que ha estat editat, traduït, combinat
amb materials de tercers, canviat de format,
o modificat de qualsevol altra manera.

23.2 En cas que el beneficiari de l’ajut
ho sol·liciti, l’AGAUR podrà retardar la pu-
blicació de la memòria científica fins a dos
anys comptadors des de la data prevista a
la convocatòria per a la justificació de l’ajut
o, si escau, publicar únicament les dades
bàsiques del projecte.

—22 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatòria

es regirà per les bases generals de l’AGAUR
vigents i per la resta de normativa aplicable.

(06.205.045)

RESOLUCIÓ EDU/2715/2006, de 13 de ju-
liol, per la qual s’aproven les bases i s’obre
la convocatòria d’ajuts per a l’estudi de les
desigualtats i violències originades per
motius de gènere.

Atès el que disposa el capítol IX del De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, amb rela-
ció al règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya
i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(d’ara endavant AGAUR);

Atès que l’article 11 dels Estatuts de
l’Agència, aprovats pel Decret 168/2002,
d’11 de juny, pel qual s’aproven els Esta-
tuts de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca, disposa que correspon
al Consell de Direcció aprovar les convoca-
tòries de beques i subvencions, com també
la seva resolució, i que aquestes facultats
han estat delegades al president de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca, amb
data 5 de desembre de 2002,

Resolc:

Article 1
Convocar els ajuts per a l’estudi de les

desigualtats i violències originades per
motius de gènere en l’àmbit científic i uni-
versitari, les condicions dels quals figuren
en l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2
Destinar a aquesta convocatòria l’import

global de 60.000,00 euros, que aniran a
càrrec de l’aplicació pressupostària 449.0001
del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2006.
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Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs potestatiu de reposició
davant el president de la Comissió Execu-
tiva d’Ajuts de Recerca, en el termini d’un
mes, comptador de l’endemà del dia de la
publicació de la resolució en el DOGC; o bé
directament recurs contenciós administra-
tiu davant el Jutjat contenciós administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos,
comptadors de l’endemà de la seva publi-
cació en el DOGC, de conformitat amb el
que preveuen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Barcelona, 13 de juliol de 2006

Xavier Testar i Ymbert
President

ANNEX

Preàmbul
El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya

(2005-2008) preveu la creació d’instruments
per a la recerca en àmbits de ciència i so-
cietat que inclou els ajuts a la recerca sobre
la temàtica de gènere. D’altra banda, la
recent creada Comissió Dona i Ciència per
al desenvolupament de les polítiques de
dones en l’àmbit de l’educació superior i la
recerca del Consell Interuniversitari de
Catalunya, ha manifestat la necessitat de
promoure els treballs i recerques que des-
criguin les situacions de desigualtat en el
context català o que proposin mesures d’ac-
tuació per superar-les.

Aquest context ha generat la nova edició
de la convocatòria d’ajuts de recerca per
contribuir al coneixement de la realitat en
qüestions relacionades amb el gènere i amb
les desigualtats per motius de gènere en
l’àmbit universitari i científic, i a la definició
de mesures que contribueixin a prevenir o
eradicar aquestes problemàtiques.

—1 Objecte
1.1 L’objecte de la convocatòria és la

concessió d’ajuts per al finançament de pro-
jectes de recerca que tinguin com a finalitat
l’estudi de les desigualtats i violències ori-
ginades per motius de gènere, i que apro-
fundeixin sobre la seva naturalesa, l’evolu-
ció, les causes, les conseqüències i noves
propostes d’intervenció que permetin avan-
çar en la seva prevenció en l’àmbit univer-
sitari i científic.

1.2 El estudis es podran centrar en al-
guns dels temes següents:

Situació de les dones en universitats o
centres de recerca de Catalunya, en les
diferents categories i àmbits científics

Conciliació de la vida familiar i professio-
nal en universitats i centres de recerca.

Estudis sobre l’aplicació de la transver-
salitat dels temes de gènere en els diferents
àmbits científics.

Gènere en l’avaluació i selecció.

Polítiques universitàries de gènere o al-
tres temes relacionats amb aquest àmbit.

Altres temes relacionats amb l’objecte de
la convocatòria.

—2 Entitats beneficiàries
Els equips de recerca de les universitats,

així com els centres públics i privats de
Catalunya sense finalitat de lucre que tin-
guin com a activitat principal la investiga-
ció, i que reuneixin els requisits següents:

S’han de constituir en equips de recerca
formats per un mínim de 6 persones inves-
tigadores de les quals tres hauran de ser
doctors/es, i com a mínim dos han d’estar
a dedicació completa i vinculats estatutàri-
ament o contractualment a la plantilla uni-
versitària o del centre de recerca. Les per-
sones amb contractes ICREA, Ramón y
Cajal o altres contractes postdoctorals amb
una durada mínima de 2 anys computen
com a membres amb vinculació permanent.

La resta de l’equip pot tenir la composi-
ció següent:

a) Personal vinculat contractualment o
estatutàriament a les entitats beneficiàries,
becaris/àries o contractats/ades predocto-
rals o postdoctorals amb credencial.

b) El personal tècnic de suport a la re-
cerca pot formar part del grup, sempre i
quan tingui caràcter investigador.

c) Poden formar part dels equips de re-
cerca persones vinculades a altres institu-
cions o entitats no universitàries ni de re-
cerca, relacionades amb el tema d’estudi de
la proposta.

Cada investigador/a només pot formar
part d’un equip i, per tant, no pot constar
com a membre en cap altra sol·licitud pre-
sentada en aquesta convocatòria.

Els membres dels equips de recerca po-
den ser de diferents universitats o centres
de recerca, però el projecte queda vinculat,
a efectes econòmics i/o administratius, a la
institució d’adscripció de la persona respon-
sable.

—3 Període
Els projectes han d’implementar-se en el

període d’un any, comptador des de la data
de resolució de la convocatòria.

—4 Quantia
L’import màxim de l’ajut per a cada pro-

jecte és de 10.000 euros, que s’han de
destinar als conceptes següents:

a) Incorporació de personal de suport a
la recerca, que s’hi ha d’incorporar mitjan-
çant qualsevol modalitat d’adscripció tem-
poral, d’acord amb la normativa que sigui
d’aplicació al centre que rep l’ajut. No són
subvencionables les retribucions de perso-
nal funcionari ni de personal fix vinculat es-
tatutàriament o contractualment als centres
sol·licitants o participants en la convocatò-
ria.

b) Adquisició de material inventariable o
bibliogràfic. No és subvencionable l’adqui-
sició d’equipament informàtic.

c) Adquisició de material fungible.
d) Altres despeses, com ara la utilització

de serveis de suport o desplaçaments, les
quals han de ser degudament justificades.

e) Publicació de tesis, tesines o treballs
de rellevància destacada sobre els àmbits
objecte de la convocatòria.

El grup ha de prioritzar els conceptes per

als quals sol·liciti ajut, d’acord amb les se-
ves necessitats.

—5 Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·l icituds, d’acord amb el

model normalitzat, les ha de formalitzar la
persona responsable del projecte, amb el
vistiplau del vicerector o la vicerectora com-
petent per raó de la matèria o del director
o la directora de la institució universitària o
el centre de recerca, i s’han de presentar
en format paper i en suport electrònic al
registre de l’AGAUR o d’acord amb el que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú.

En cas que les persones sol·licitants op-
tin per presentar la seva sol·licitud a les
oficines de Correus, ho hauran de fer en un
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de Correus
abans de ser certificada. En cas que els
sol·licitants presentin la seva sol·licitud a
l’estranger, ho hauran de fer a les represen-
tacions diplomàtiques o oficines consulars
d’Espanya a l’estranger.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les ba-
ses es poden obtenir a les dependències de
l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a planta, 08003
Barcelona, i també a les pàgines web de
l’AGAUR http://www.gencat.cat/agaur, i del
Departament d’Educació i Universitats (d’ara
endavant EDU), http://www.gencat.cat/edu-
cacioiuniversitats.

5.2 Davant de qualsevol incidència o di-
ferència entre els impresos presentats en
format paper i els presentats en suport elec-
trònic, sempre preval la sol·licitud presen-
tada al registre de l’AGAUR en format pa-
per. És obligatori presentar els impresos en
paper dins el termini per optar a la convo-
catòria.

5.3 En cas que s’hagi d’esmenar la
sol·licitud, se n’ha de notificar la persona in-
teressada mitjançant la publicació al tauler
d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del
director executiu amb la relació de docu-
mentació bàsica i documentació no bàsica
que cal esmenar, indicant-ne els motius i
fent-hi constar que, en el cas de no esme-
nar la sol·licitud, pel que fa a la documen-
tació bàsica, en el termini de deu dies a
comptar de l’endemà de la publicació de la
diligència corresponent al tauler d’anuncis
de l’AGAUR, s’entén que els sol·licitants de-
sisteixen de la seva sol·licitud, d’acord amb
el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú. Per tal de fer-ne una
major difusió, i a efectes informatius, es pot
consultar el contingut d’aquesta diligència
a la pàgina web de l’AGAUR.

—6 Termini de presentació de les sol·li-
cituds

El període de presentació de sol·licituds
s’obre el 4 de setembre de 2006 i es tanca
el 9 d’octubre de 2006.

—7 Avaluació i selecció
7.1 Les sol·licituds són avaluades per

òrgans externs i persones expertes de la co-
munitat científica, d’acord amb els meca-
nismes establerts en el marc del Pla de
Recerca i Innovació de Catalunya vigent i el
reglament d’avaluació de l’AGAUR, i s’hi
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tenen en compte els criteris i les puntuaci-
ons següents (valoració sobre 100):

a. Adequació del projecte a l’objecte de
la convocatòria. Interès i aportació de la pro-
posta per a les polítiques de gènere en l’àm-
bit científic a Catalunya: 25/100.

b. Coneixement dels antecedents i de
l’estat actual del tema: 10/100.

c. Argumentació dels objectius, el pla de
treball i rigor metodològic: 20/100.

d. Viabilitat del treball en el temps pre-
vist i adequació del pressupost: 10/100.

e. Impacte i aplicabilitat dels resultats: 15/
100.

f. Currículum de la investigadora o l’in-
vestigador principal i dels membres del grup
de recerca amb relació a l’objecte de la con-
vocatòria i al tema de la recerca: 20/100.

7.2 Es prioritzen les propostes que tin-
guin com a objectiu analitzar quantitativa-
ment i qualitativament la situació de les
dones en universitats i centres de recerca
de Catalunya, així com aportar mesures
específiques per resoldre situacions de des-
igualtat en aquest àmbit i que es puguin tenir
en compte en l’aplicació de plans o políti-
ques de gènere.

7.3 Es valora posit ivament que els
equips sol·licitants formin part d’un grup de
recerca reconegut de la Generalitat de
Catalunya.

7.4 La selecció dels candidats i les can-
didates la farà una comissió de selecció, que
ha de tenir en compte les bases generals
de l’AGAUR vigents, les avaluacions fetes
d’acord amb la base 7.1 i la disponibilitat
pressupostària.

7.5 La Comissió de Selecció ha de ser
designada i nomenada pel president de la
Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca
(CEAR) i el director general de Recerca i ha
d’estar formada per un president, que ha
de ser el president de la CEAR o la persona
en qui delegui, un màxim de quatre vocals
i un secretari, que ha de ser el director
executiu de l’AGAUR o la persona en qui
delegui, amb veu però sense vot.

7.6 La comissió de selecció pot prioritzar
els projectes amb participació de dones in-
vestigadores (tant com a investigadores prin-
cipals, com a participants en els equips) entre
els projectes que hagin assolit les puntuaci-
ons més altes durant el procés d’avaluació.

—8 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la CEAR i/o el seu president, se-
gons l’acord del Consell de Direcció, de data
5 de desembre de 2002.

—10 Termini de resolució
El termini màxim legal per resoldre aques-

ta convocatòria és de sis mesos compta-
dors de l’endemà de la data de presentació
de sol·licituds. Transcorregut aquest termi-
ni sense resolució expressa, s’entén des-
estimat per silenci l’ajut sol·licitat.

—11 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne una major difusió, i a efec-
tes informatius, es pot consultar el resultat
de la resolució en les respectives pàgines
web de l’AGAUR i de l’EDU.

La resolució expressa de concessió o de-
negació dels ajuts exhaureix la via adminis-
trativa. Les persones interessades poden in-
terposar en el termini d’un mes, comptador
de l’endemà de la seva publicació al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, un recurs potesta-
tiu de reposició davant el president de la
CEAR, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, o directament un recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos comptadors de l’en-
demà de la seva la publicació al tauler abans
esmentat, de conformitat amb els articles
8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

—12 Acceptació
12.1 L’acceptació s’ha de formalitzar

mitjançant document normalitzat signat per
la persona responsable del projecte i per la
responsable legal de la institució beneficià-
ria, que es compromet a complir totes les
condicions fixades en les bases regulado-
res d’aquesta convocatòria i d’acord amb
les bases generals de l’AGAUR vigents.
Aquest document s’haurà de presentar al
registre de l’AGAUR o d’acord amb el que
el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de pro-
cediment administratiu comú, en un termini
de 30 dies naturals comptadors des de l’en-
demà de la publicació de la resolució al
tauler d’anuncis de l’AGAUR.

12.2 El document normalitzat d’accep-
tació de l’ajut es pot obtenir a les dependèn-
cies de l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a plan-
ta, 08003 Barcelona, i també a les pàgines
web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/
agaur, i de l’EDU, http://www.gencat.cat/
educacioiuniversitats.

12.3 S’entén que renuncien tàcitament
a l’ajut les persones beneficiàries que no
hagin presentat el document d’acceptació
dins el termini previst en l’apartat anterior.

—13 Renúncies i substitucions
En cas que es produeixi alguna renúncia

total o parcial, o no es lliuri el document
d’acceptació en les condicions i el termini
previstos en la base 12 de la convocatòria,
l’òrgan de resolució de la convocatòria o el
director executiu de l’AGAUR pot adjudicar
l’ajut a les candidatures de la llista de reser-
va. Les renúncies i substitucions s’han de
notificar individualment als interessats,
d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú.

—14 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho

aconsellin i estiguin degudament motivades,
el director executiu de l’AGAUR pot resol-
dre les incidències i autoritzar, a petició del
beneficiari, alguna variació en el pla de tre-
ball i/o en el projecte proposat o en el pe-
ríode de gaudi de la beca o ajut, segons el
cas, i també resoldre qualsevol incidència
que no impliqui un canvi substancial dels
termes de la convocatòria.

—15 Pagament
El pagament de l’ajut s’efectua directa-

ment a la institució a la qual pertanyi el o la
responsable del projecte.

L’import es lliura en dos pagaments. El
primer, corresponent al 80% del total ator-
gat, es tramita un cop resolta la convocatò-
ria i formalitzada l’acceptació. El pagament
del 20% restant es fa un cop presentada la
justificació, d’acord amb el que preveu la
base 16 de la convocatòria.

—16 Termini i forma de justificació
16.1 En el termini d’un mes a comptar

des de la data d’acabament de les activi-
tats objecte de l’ajut i abans del 30 d’abril
de 2008, els beneficiaris han de justificar,
d’acord amb el model normalitzat, l’execu-
ció efectiva dels projectes, que s’haurà de
presentar al registre de l’AGAUR o d’acord
amb el que el que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i de procediment administratiu comú.

La documentació que cal adjuntar-hi és
la següent:

a) Memòria justificativa del projecte rea-
litzat, signat per la persona responsable. Cal
adjuntar un resum d’aquesta memòria en el
format que determini l’AGAUR per ser pu-
blicat a la seva pàgina web, si escau.

b) Certificació del o de la gerent, o res-
ponsable econòmic de la institució, que l’im-
port atorgat s’ha incorporat en els seus
pressupostos i que l’ajut s’ha destinat a la
finalitat per a la qual ha estat concedit. Cal
indicar-hi els conceptes i la despesa feta per
a cadascun d’ells.

16.2 El model normalitzat de memòria jus-
tificativa del projecte es pot obtenir a les de-
pendències de l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a
planta, 08003 Barcelona, i també a les pàgi-
nes web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/
agaur, i de l’EDU, http://www.gencat.cat/edu-
cacioiuniversitats.

—17 Publicitat
En les publicacions i altres resultats que

es puguin produir gràcies a aquesta convo-
catòria, cal fer esment del suport del De-
partament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya.

—18 Seguiment i difusió de la realització
dels projectes

18.1 El fet de participar en aquesta con-
vocatòria implica que els beneficiaris dels
ajuts consenten tàcitament que la memòria
justificativa del projecte presentada en el
format establert en la base 16 d’aquesta
convocatòria sigui introduïda al dipòsit digi-
tal RECERCAT del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, d’acord amb els
termes especificats a la llicència “Creative
Commons” de Reconeixement -No Comer-
cial- Sense obra derivada.

Aquesta llicència estableix que es permet
copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citi l’autoria original
i la institució que l’empara i no se’n faci cap
ús amb finalitats comercials ni obra deriva-
da. Per obra derivada s’entén aquell docu-
ment que ha estat editat, traduït, combinat
amb materials de tercers, canviat de format,
o modificat de qualsevol altra forma.

18.2 En cas que el beneficiari de l’ajut
ho sol·liciti, l’AGAUR pot retardar la publi-
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cació de la memòria científica fins a dos anys
comptadors de la data prevista en la con-
vocatòria per a la justificació de l’ajut.

—19 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regeix per les bases generals de
l’AGAUR vigents i per la resta de la norma-
tiva aplicable.

(06.205.049)

RESOLUCIÓ EDU/2716/2006, de 12 de
juliol, per la qual s’aproven les bases i s’obre
la convocatòria de beques per a estades de
recerca fora de Catalunya (BE-2).

De conformitat amb el que disposa el ca-
pítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en relació amb el règim jurídic
de les subvencions i transferències de la
Generalitat de Catalunya i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocades per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR),

Atès que l’article 11 dels Estatuts de
l’Agència, aprovats per Decret del Govern
de la Generalitat d’11 de juny de 2002, dis-
posa que correspon al Consell de Direcció
aprovar les convocatòries de beques i sub-
vencions, com també la seva resolució, i que
aquestes facultats han estat delegades al
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca, amb data 5 de desembre de
2002,

Resolc:

Article 1
Convocar les beques per a estades de re-

cerca fora de Catalunya (BE-2), les condici-
ons de les quals figuren a l’annex d’aques-
ta Resolució.

Article 2
Destinar a aquesta convocatòria l’import

global de 498.000,00 euros, que aniran a
càrrec de la part ida pressupostàr ia
480.0001 del pressupost de l’AGAUR per a
l’any 2006.

Disposició final

Contra aquesta resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs potestatiu de reposició
davant el president de la Comissió Execu-
tiva d’Ajuts de Recerca, en el termini d’un
mes, comptador des de l’endemà del dia
de la publicació de la resolució al DOGC; o
bé directament recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, comptadors de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el

que preveuen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Barcelona, 12 de juliol de 2006

Xavier Testar i Ymbert
President

ANNEX

—1 Objecte
Atorgar beques de recerca predoctorals

i postdoctorals per dur a terme estades en
universitats o centres de recerca fora de
Catalunya per al perfeccionament i la recer-
ca sobre temes que siguin d’interès cientí-
fic, tecnològic, social o humanístic per a
Catalunya.

Les activitats que constitueixen l’objecte
de la convocatòria són les següents:

a) Modalitat A: beques per a estades de
recerca relacionades amb estudis de doc-
torat.

b) Modalitat B: beques per a estades de
recerca per a personal amb grau de doctor
amb dedicació a temps complet.

Queden excloses d’aquesta convocatò-
ria les sol·licituds dirigides a l’assistència a
reunions, cursos o congressos.

—2 Beneficiaris/àries
Poden ser beneficiaris/àries d’aquestes

beques els/les sol·licitants que en la data
de presentació de sol·licituds i durant la
realització de l’estada compleixin els requi-
sits següents:

Sol·licitants de la modalitat A:
a) Estar en possessió d’un títol superior

universitari.
b) Estar matriculat/da en un programa de

doctorat i dur a terme la tesi doctoral en un
centre de recerca o en un departament uni-
versitari situat a Catalunya.

No es poden acollir a aquesta convoca-
tòria aquells/es becaris/àries que pertanyen
a programes de formació de personal inves-
tigador que disposen de borses de viatge.

Sol·licitants de la modalitat B:
a) Estar en possessió del títol de doctor/a.
b) Ser professor/a o investigador/a,

d’acord amb els termes establerts en la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya (LUC), de les universitats catala-
nes, investigador/a de les institucions no
universitàries sense finalitat de lucre situa-
des a Catalunya que tinguin com una de les
activitats principals la recerca, o de la Ins-
titució Catalana de Recerca i Estudis Avan-
çats (ICREA).

Tots els/les sol·licitants hauran de tenir de-
dicació a temps complet a les seves insti-
tucions respectives. Queden exclosos
d’aquesta modalitat els contractes forma-
litzats en el marc del programa Beatriu de
Pinós (BP).

—3 Període
Les estades s’han d’iniciar entre l’1 de ge-

ner de 2007 i el 31 de desembre de 2007
i tindran la durada següent:

a) Modalitat A: estades d’1 a 6 mesos
b) Modalitat B: estades d’1 a 4 mesos.

Excepcionalment, podran ser atorgades
beques de recerca de l larga durada a
aquells/es professors/es o investigadors/es
que acreditin gaudir d’un any sabàtic i d’una
durada igual o menor al període sabàtic
acreditat.

—4 Quantia
L’import de la beca per a l’estada pot

oscil·lar, segons el país on s’hagi de realit-
zar la recerca, entre:

a) Modalitat A: entre 400 i 1.800 euros
bruts mensuals. En el cas de sol·licitants que
percebin altres beques i ajuts, només s’ator-
garan beques de recerca complementàries.

b) Modalitat B: entre 1.110 i 1.800 euros
bruts mensuals.

Aquest import comprèn únicament les
despeses de l’estada. També es donaran a
les beques de recerca ajuts addicionals per
a les despeses de desplaçament, d’acord
amb el que s’estableix a les bases generals
de l’AGAUR vigents.

A aquestes quantitats se’ls aplicaran les
retencions oportunes d’acord amb la nor-
mativa fiscal vigent.

—5 Sol·licituds
5.1 La sol·licitud, d’acord amb el model

normalitzat, la formalitzarà el/la sol·licitant
de la beca, i no podrà superar el nombre de
fulls que s’hi estableixin.

Un/a sol·licitant només pot presentar una
sol·licitud acollida a aquesta convocatòria.

5.2 Les sol·licituds es tramitaran a tra-
vés del portal “Serveis i tràmits” http://
www.cat365.net.

Els/les sol·licitants han de seguir els pas-
sos següents per formular la sol·licitud a
través del portal “Serveis i tràmits”:

a) Donar-se d’alta al portal “Serveis i trà-
mits”, en cas que no ho hagin fet anterior-
ment.

b) Introduir les dades personals en el for-
mulari i emplenar el currículum, l’historial ci-
entífic resumit del grup de recerca receptor
i els antecedents, els objectius, la metodo-
logia, el pla de treball, el calendari d’execu-
ció i la bibliografia de l’estudi o la recerca
que es pretén realitzar.

c) Un cop confirmades i enviades les da-
des, el/la sol·licitant de la beca obtindrà una
justificació de presentació de la sol·licitud.

5.3 Les sol·licituds en suport físic po-
den presentar-se al registre de l’AGAUR o
en qualsevol dels llocs assenyalats a l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú, i aniran adreçades al/a
la president/a de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les ba-
ses es poden obtenir a les dependències
de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta,
08003 Barcelona) i també a la seva pàgina
web, http://www.gencat.cat/agaur, i a la del
Departament d’Educació i Universitats (d’ara
endavant EDU), http://www.gencat.cat/edu-
cacioiuniversitats/.

5.4 Si escau, qualsevol necessitat d’es-
mena de la sol·licitud es notificarà a l’/la
interessat/da mitjançant publicació al tauler
d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del/
de la director/a executiu/va amb la relació
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de documentació bàsica i documentació no
bàsica que cal esmenar. La diligència n’in-
dicarà els motius i hi constarà el fet que, en
cas que no s’esmeni la sol·licitud pel que fa
a la documentació bàsica, en el termini de
deu dies a comptar des de l’endemà de la
publicació de la diligència corresponent al
tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà
que els/les sol·licitants desisteixen de la seva
sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú. Per tal de fer-ne una
major difusió, i a efectes informatius, es
podrà consultar el contingut d’aquesta dili-
gència a la pàgina web de l’AGAUR i de
l’EDU.

—6 Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds

serà des del 4 de setembre de 2006 fins al
5 d’octubre de 2006.

—7 Avaluació i selecció
7.1 Les sol·licituds seran avaluades per

òrgans externs i experts de la comunitat ci-
entífica, d’acord amb els mecanismes esta-
blerts en el marc del Pla de recerca i inno-
vació de Catalunya vigent, i els criteris i les
puntuacions següents (valoració sobre 100):

a) Pla de treball: objectius, metodologia,
viabilitat en el temps previst i adequació de
la bibliografia (40/100).

b) Currículum: mèrits científics, capacitat
i coneixements de l’/la investigador/a per al
desenvolupament del projecte (30/100).

c) Entitat receptora: historial científic de
l’/la investigador/a, grup o departament
d’acollida i adequació d’aquesta entitat en
relació al pla de treball i al currículum de l’/
la investigador/a (20/100).

d) Interès del tema per al desenvolupa-
ment científic, tècnic, econòmic i/o huma-
nístic de Catalunya (10/100).

7.2 Les avaluacions cientificotècniques
d’aquells/es sol·licitants que gaudeixin d’una
beca en el marc del Programa de formació
d’investigadors/es de la Generalitat de
Catalunya (FI) de 2n, 3r o 4t any s’incremen-
taran en un 0,7.

7.3 Les avaluacions cientificotècniques
d’aquells/es sol·licitants que no hagin gau-
dit els darrers tres anys dels ajuts i/o be-
ques per a estades fora de Catalunya ator-
gades pel Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació o pel
Departament d’Educació i Universitats s’in-
crementaran en un 0,35.

7.4 Les avaluacions cientificotècniques
d’aquells/es sol·licitants que formin part d’un
grup de recerca de la General i tat  de
Catalunya que hagi estat reconegut per la
Resolució de 18 d’octubre de 2005 del
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca, per la qual es concedeixen els
ajuts per donar suport a les activitats dels
grups de recerca per a l’any 2005, s’incre-
mentaran en un 0,35.

7.5 La selecció de candidats/es la rea-
litzarà una comissió de selecció, que tindrà
en compte les bases generals de l’AGAUR,
les avaluacions cientificotècniques i les pri-
oritats esmentades en els apartats anteri-
ors, la disponibilitat pressupostària, la dis-
tribució equilibrada per àmbits, l’interès
institucional i l’adequació als objectius ci-

entífics del Pla de recerca i innovació de
Catalunya vigent.

La Comissió de Selecció serà designada
i nomenada pel/per la president/a de la Co-
missió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR)
i director/a general de Recerca. Estarà pre-
sidida per aquest/a o la persona en qui
delegui, i la formaran un màxim de quatre
vocals i un/a secretari/ària, que serà el/la
director/a executiu/va de l’AGAUR o la per-
sona en qui delegui, amb veu però sense
vot.

La Comissió de Selecció podrà proposar
una llista de reserva integrada per sol·licituds
que no hagin estat atorgades.

—8 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca i/o el/la seu/va president/a, segons
l’acord del Consell de Direcció de data 5 de
desembre de 2002.

—10 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre aques-

ta convocatòria és de sis mesos compta-
dors a partir de l’endemà de la data de
presentació de les sol·licituds. Transcorre-
gut aquest termini sense resolució expres-
sa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut
sol·licitat.

—11 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne una major difusió, i a efec-
tes informatius, es podrà consultar el resul-
tat de la resolució a la pàgina web de
l’AGAUR i de l’EDU.

La resolució expressa de concessió o de-
negació dels ajuts exhaureix la via adminis-
trativa. Les persones interessades poden
interposar en el termini d’un mes, compta-
dor a partir de l’endemà de la seva publica-
ció al tauler d’anuncis de l’AGAUR, recurs
potestatiu de reposició davant el/la presi-
dent/a de la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca (CEAR), d’acord amb el que pre-
veuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu; o directament recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos comptadors a par-
tir de l’endemà de la seva publicació, de
conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

—12 Acceptació de la beca de recerca
12.1 L’acceptació es formalitzarà mitjan-

çant un document normalitzat signat per la
persona beneficiària de la beca, en el qual
es comprometrà a incorporar-se al centre
receptor en la data prevista i a complir to-
tes les condicions fixades a les bases regu-
ladores d’aquesta convocatòria i d’acord
amb les bases generals de l’AGAUR vigents;
l’acceptació s’haurà de presentar al regis-
tre de l’AGAUR o d’acord amb el que el que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú, en un termini de 45 dies
naturals comptadors a partir de l’endemà

de la publicació de la resolució d’atorgament
en el tauler d’anuncis de l’AGAUR.

El document normalitzat d’acceptació de
l’ajut es pot obtenir a les dependències de
l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a planta, 08003
Barcelona, i també a les pàgines web de
l’AGAUR, http://www.gencat.cat/agaur, i de
l’EDU, http://www.gencat.cat/educacioiuni-
versitats.

12.2 Conjuntament amb el document
d’acceptació cal aportar la documentació
següent:

a) Dades acadèmiques: fotocòpia del tí-
tol superior universitari i de la matrícula del
programa de doctorat (modalitat A) o foto-
còpia del títol de doctor/a (modalitat B).

b) Carta d’acceptació del centre d’aco-
llida signada per l’/la investigador/a respon-
sable on constin les dates de l’estada.

c) Declaració d’altres ingressos previstos
durant el període de la beca, tot indicant-
ne la quantitat neta mensual en euros i la
procedència. En cas de no tenir-ne, decla-
ració de no-percepció d’altres ingressos.

d) Certificat del/de la cap de personal de
la universitat o el centre de recerca de
Catalunya que acrediti la categoria, la rela-
ció contractual i la situació de permís amb
sou o sense en què restaria el/la sol·licitant
si se li concedís l’ajut (modalitat B).

e) Document del/de la director/a de tesi
donant el vistiplau a la sol·licitud (modalitat
A).

12.3 S’entendrà que hi renuncien tàci-
tament les persones beneficiàries que no
hagin presentat el document d’acceptació i
la resta de documentació requerida en el
termini especificat als apartats anteriors així
com les persones beneficiàries que no s’in-
corporin al centre receptor en les dates
previstes.

—13 Renúncies i substitucions
En el cas que es produeixi alguna renún-

cia total o parcial, o no es lliuri el document
d’acceptació i la resta de documentació en
les condicions i el termini previstos en
aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució
de la convocatòria o el/la director/a execu-
tiu/va de l’AGAUR podrà adjudicar l’ajut a
candidats/es de la llista de reserva. Les re-
núncies i substitucions es notificaran indivi-
dualment a l’interessat, d’acord amb els ar-
ticles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment admi-
nistratiu comú.

—14 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho

aconsellin i estiguin degudament motivades,
el/la director/a executiu/va de l’AGAUR
podrà resoldre les incidències i autoritzar, a
petició del/de la beneficiari/ària, alguna va-
riació en el pla de treball i/o en el projecte
proposat o en el període de gaudi de la beca
o ajut, segons el cas, i també resoldre qual-
sevol incidència que no impliqui un canvi
substancial dels termes de la convocatòria.

—15 Pagament
15.1 El pagament s’efectuarà directa-

ment als/a les beneficiaris/àries un cop re-
solta la convocatòria i acceptada la beca de
recerca.

15.2 El primer pagament inclourà l’ajut
per al viatge i es lliurarà per avançat. La resta
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del pagament quedarà condicionat a la pre-
sentació de l’acreditació d’incorporació
efectiva al centre de fora de Catalunya.

Pel que fa a les beques de recerca de
llarga durada, el primer pagament inclourà
l’ajut per al viatge i es lliurarà per avançat i
la resta es lliurarà per mensualitats.

—16 Incompatibilitats
Els/les beneficiaris/àries estan obligats/

des a comunicar al/a la director/a executiu/
va de l’AGAUR les altres beques i subven-
cions sol·licitades o concedides per a la
mateixa finalitat i qualsevol alteració produ-
ïda en les ja comunicades en la sol·licitud,
a fi que se’n pugui avaluar la compatibilitat.

—17 Termini i forma de justificació
Abans del 30 de juliol de 2008, el/la be-

neficiari/ària ha de justificar, d’acord amb el
model normalitzat, el treball realitzat. La
justificació s’haurà de presentar al registre
de l’AGAUR o d’acord amb el que el que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment
administratiu comú.

La documentació que cal adjuntar-hi és
la següent:

a) Memòria científica detallada d’assoli-
ment dels objectius proposats a la sol·licitud,
d’acord amb el model normalitzat que de-
termini l’AGAUR. S’hi adjuntarà, també, l’es-
mentada memòria en format electrònic, que
podrà incorporar-se a la pàgina web de
l’AGAUR.

b) Certificació original, signada per l’/la
investigador/a responsable del centre d’aco-
llida, del treball o projecte realitzat i les dates
en què s’ha dut a terme.

17.2 El model normalitzat de memòria jus-
tificativa de la beca es pot obtenir a les de-
pendències de l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a
planta, 08003 Barcelona, i també a les pàgi-
nes web de l’AGAUR, http://www.gencat.cat/
agaur, i del Departament d’Educació i Univer-
sitats, http://www.gencat.cat/educacioiuniver-
sitats.

—18 Seguiment i difusió
18.1 El fet de participar en aquesta con-

vocatòria implica que els beneficiaris dels
ajuts consenten tàcitament que la memòria
justificativa presentada en el format establert
a la base 17 de la present convocatòria sigui
introduïda al dipòsit digital RECERCAT del
Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya, d’acord amb els termes especi-
ficats a la llicència Creative Commons de
Reconeixement-No-Comercial-Sense-Obra
Derivada.

Aquesta llicència estableix que es permet
copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citi l’autor original i
la institució que l’empara i no se’n faci cap
ús amb finalitats comercials ni obra deriva-
da. Per obra derivada s’entén aquell docu-
ment que ha estat editat, traduït, combinat
amb materials de tercers, canviat de format
o modificat de qualsevol altra manera.

18.2 En cas que el/la beneficiar/ària de
la beca ho sol·liciti, l’AGAUR podrà retardar
la publicació de la memòria científica fins a
dos anys comptadors des de la data pre-
vista a la convocatòria per a la justificació
de la beca.

—19 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regirà per les bases generals de
l’AGAUR vigents i per la resta de normativa
aplicable.

(06.205.144)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: vegeu annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres a diver-

sos centres educatius del Departament, tal
com s’especifica a l’annex.

b) Termini d’execució: 2 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta e comprovació
de replanteig.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: vegeu annex.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
e) Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, complet, ca-
tegoria a.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per any/s addicional/s de garantia: fins

a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals, fins a 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts pel programa de
treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats. Registre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9 a 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-

versitats. Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 3 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 3254/06.
b) Objecte del contracte: obres d’adequa-
ció planta 2a de l’edifici Casa de la Caritat
pel centre de Formació d’Adults de Valls
(Baix Camp).
d) Pressupost de licitació: 90.806,37 euros,
IVA inclòs.

Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 3291/06.
b) Objecte del contracte: obres de rehabi-
litació de paviments i forjats al CEIP Sant
Ramon del Pla de Santa Maria (Alt Camp).
d) Pressupost de licitació: 80.104,74 euros,
IVA inclòs.

(06.220.061)
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CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/1754/2006, de 23 de maig, per la qual
es nomena la cap del Gabinet del Conseller
d’Educació i Universitats (DOGC núm. 4646,
pàg. 24584, d’1.6.2006).

Havent observat errades en l’esmentada
Resolució, tramesa al DOGC i publicada al
núm. 4646, pàg. 24584, d’1.6.2006, se’n
detallen les oportunes correccions:

Al títol de la Resolució, on diu:
“Resolució EDU/1754/2006, de 23 de

maig, per la qual es nomena la senyora Maria
Dolores Rius Benito cap del Gabinet del
Conseller d’Educació i Universitats.”,
ha de dir:

“Resolució EDU/1754/2006, de 23 de
maig, per la qual es nomena la senyora Maria
Dolors Rius Benito cap del Gabinet del
Conseller d’Educació i Universitats.”.

A la part dispositiva, on diu:
“Resolc
”Nomenar la senyora Maria Dolores Rius

Benito cap del Gabinet del Conseller d’Edu-
cació i Universitats, amb els drets i obliga-
cions inherents al lloc mentre l’ocupi i que
s’indica tot seguit, amb efectes del dia 15
de maig de 2006.”,
ha de dir:

“Resolc
”Nomenar la senyora Maria Dolors Rius

Benito cap del Gabinet del Conseller d’Edu-
cació i Universitats, amb els drets i obliga-
cions inherents al lloc mentre l’ocupi i que
s’indica tot seguit, amb efectes del dia 15
de maig de 2006.”.

Barcelona, 22 de juny de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.185.032)

ORDRE EDU/422/2006, de 20 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a l’es-
colarització d’infants de zero a tres anys en
centres de titularitat privada sense finalitat
de lucre.

Des que el Decret 120/1988, de 5 de
maig, transferí la gestió de les llars d’infants
al Departament d’Educació i Universitats,
s’ha mantingut una convocatòria anual adre-
çada a finançar el cost del funcionament
dels centres de Catalunya que escolaritzen
infants de zero a tres anys, amb la voluntat
de minorar les quotes que els usuaris abo-
nen per aquest servei.

Per tal de mantenir aquests ajuts durant
el curs escolar 2006-2007 i de conformitat
amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el
capítol 9 del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
i a proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a l’escola-
rització d’infants de zero a tres anys als
centres educatius de Catalunya, de titulari-
tat privada sense finalitat de lucre, per al curs
escolar 2006-2007.

Article 2
Aprovar les bases reguladores per les

quals es regirà aquesta convocatòria que
consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Es destina a aquesta convocatòria un im-

port màxim de 9.375.000,00 euros, dels
quals 3.127.215,00 euros s’imputen al crè-
dit EN04 D/480130000/4210 del pressupost
de l ’any 2006 i  la  resta de l ’ import ,
6.247.785,00 euros, queda condicionat a
l’aprovació dels pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per a l’any 2007.

Article 4
Els titulars dels centres interessats a aco-

llir-se a aquest règim de subvencions po-
dran presentar les seves sol·licituds als
corresponents serveis territorials del De-
partament d’Educació i Universitats, des de
l’1 de setembre fins al 15 de setembre de
2006, utilitzant el model de sol·licitud que
es lliurarà als serveis indicats, o bé a l’adre-
ça electrònica http://www.gencat.net/edu-
cacioiuniversitats.

Article 5
La directora general de Centres Educa-

tius elevarà la proposta de resolució de la
convocatòria al conseller d’Educació i Uni-
versitats, el qual emetrà la corresponent
resolució, abans del 31 de desembre de
2006.

La resolució de concessió d’aquestes
subvencions es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i s’indicaran els
recursos que es podran interposar, l’òrgan
davant el qual es podrà recórrer i el termini
per fer-ho .

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini abans
esmentat.

Article 6
L’import de la subvenció en cap cas no

pot ser d’una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d’altres en-
titats públiques o privades, nacionals o in-
ternacionals, superi el cost de l’activitat a
desenvolupar pel beneficiari.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-

cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 20 de juliol de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a l’escola-
rització d’infants de zero a tres anys en
centres educatius de Catalunya de titulari-
tat privada sense finalitat de lucre.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes sub-

vencions els centres que atenguin infants
menors de tres anys d’edat i que complei-
xin els requisits següents:

a) Estar autor i tzat pel Departament
d’Educació i Universitats per impartir el pri-
mer cicle de l’educació infantil.

b) El director i el personal educador dels
centres sol·licitants hauran d’estar en pos-
sessió de les titulacions que indica el De-
cret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil
i els requisits dels centres.

c) No superar en cap cas la capacitat au-
toritzada del centre.

d) Els centres han d’estar constituïts le-
galment com a entitats sense ànim de lucre.

—3 Les sol·licituds s’hauran de presentar
juntament amb la següent documentació:

a) Certificació del titular del centre de la
relació dels alumnes matriculats en el mes
de setembre de 2006, especificant el nom-
bre d’alumnes nascuts l’any 2006, els nas-
cuts l’any 2005 i els nascuts l’any 2004.

b) Relació nominal del personal del cen-
tre especificant qui són els tutors de les di-
ferents aules, juntament amb la fotocòpia
compulsada dels títols acadèmics.

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts
de l’entitat titular del centre, que deixin cons-
tància de la manca de lucre de l’entitat.

d) Fotocòpia compulsada del document
que acredita la capacitat legal del represen-
tant de l’entitat.

e) Declaració conforme l’entitat titular del
centre no es troba en cap de les circums-
tàncies que impedeixen per ser beneficiari
de la subvenció, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

f) Certificats acreditatius d’estar al corrent
d’obligacions tributàries i de la Seguretat So-
cial en els termes previstos a l’article 14 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions.

La Inspecció d’Educació confirmarà les
dades d’escolarització que constin a les sol·-
licituds.

—4 Concessió de les subvencions
El mòdul de subvenció per al curs esco-

lar 2006-2007 és de 750,00 euros per alum-
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ne/curs. No obstant això, es podrà dismi-
nuir aquest mòdul, en el cas que l’import
màxim establert a l’article 3 de l’Ordre de
convocatòria no permeti atendre el total de
possibles centres beneficiaris.

—5 Obligació dels beneficiaris
L’obtenció d’una subvenció comportarà

per al centre beneficiari les següents obli-
gacions:

a) Donar compliment als requisits que es-
tableixen la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística; l’Ordre d’11 de maig de
1983, per la qual s’aproven les orientacions
educatives que han de regir les activitats en
tots els centres assistencials i educatius que
acullen infants fins a sis anys; el Decret 282/
2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle de l’educació infantil i els requi-
sits dels centres; el Decret 252/2004, d’1
d’abril, pel qual s’estableix el procediment
d’admissió d’alumnat als centres docents
en els ensenyaments sufragats amb fons pú-
blics, i l’altra normativa sobre centres as-
sistencials i educatius que acullen infants
fins a 6 anys.

b) Donar publicitat del caràcter subven-
cionat de l’educació infantil de primer cicle.

c) Repercutir íntegrament la subvenció als
pares dels alumnes escolaritzats en els
centres subvencionats.

—6 Justificació
Les quantitats concedides pel Departa-

ment d’Educació i Universitats en concepte
de subvenció es justificaran durant el mes
de juny de 2007, mitjançant aportació de la
documentació següent:

a) Declaració del titular del centre d’haver
respectat les normes d’admissió d’alumnes.

b) Declaració signada del pare o tutor le-
gal dels alumnes beneficiaris de la subven-
ció, d’acord amb el model que consta a
l’annex 2 d’aquesta Ordre. Aquestes decla-
racions s’han de presentar en el mateix ordre
que s’hagi seguit en la relació d’alumnes que
el centre hagi presentat per a la sol·licitud
de la subvenció.

—7 Pagament
Un cop atorgada aquesta subvenció, és

tramitarà al pagament d’una bestreta per un
import total màxim de 3.127.215,00 euros,
entre tots els centres beneficiaris.

Un cop els centres presentin la justificació
de tot l’import atorgat, es tramitarà el paga-
ment de la resta de la subvenció, per un
import total màxim de 6.247.785,00 euros.

—8 Esmenes en la documentació presen-
tada

No s’admetran esmenes en la documen-
tació presentada pel centre per a la conces-
sió i justificació de la subvenció, que no
estiguin validades pel signatari del document
afectat. En conseqüència, per a la validesa
de les esmenes que constin a la declaració
signada pel pare o tutor legal de l’alumne,
a la qual fa referència la base 5.b), caldrà
que el pare o tutor faci constar de manera
expressa que l’esmena és vàlida.

—9 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida pel Departament
d’Educació i Universitats, la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat de Catalunya, la Sin-
dicatura de Comptes o altres òrgans com-
petents.

—10 Causes i procediment de revocació
Són causes de revocació que poden

donar lloc la revocació total o parcial de la
subvenció i, si s’escau, al reintegrament de
les quantitats percebudes indequadament,
amb l’interès de demora corresponent, les
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons, i el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

ANNEX 2

(Noms i cognoms), com a pare/mare/tu-
tor/a legal del/de la nen/a (nom i cognoms),
escolaritzat/ada al centre (denominació), de
(municipi), durant els mesos (mes)/(mes) de
2006 i els mesos (mes)/(mes) de 2007.

Declaro:
Que l’esmentat centre m’ha descomptat

la quantitat de (import) euros/mes en con-
cepte de la subvenció rebuda del Departa-
ment d’Educació i Universitats.

(Localitat i data)

(Signatura)

(06.199.027)

ORDRE EDU/423/2006, de 18 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions per al finança-
ment de despeses de personal dels serveis
de menjador, esbarjo i transport dels cen-
tres docents concertats d’educació espe-
cial.

En els darrers cursos escolars s’han con-
cedit ajuts per al finançament de les despe-
ses de personal dels serveis de menjador,
esbarjo i transport dels centres docents con-
certats d’educació especial.

L’efectivitat de l’oferta de places escolars
gratuïtes de la modalitat de l’educació es-
pecial està relacionada amb els serveis de
menjador, esbarjo i transport, ateses les ca-
racterístiques específiques de l’alumnat
d’aquesta modalitat educativa. En conse-
qüència, és convenient que aquest alumnat
gaudeixi dels serveis esmentats, tant pel que
fa a l’adquisició d’hàbits, com pel que fa al
desenvolupament d’habilitats i destreses
manipuladores. Amb aquesta finalitat, du-
rant el curs 2006/07, el Departament d’Edu-
cació i Universitats vol continuar ajudant en
el finançament del cost que les famílies han
de suportar, per tal que els infants puguin
ser atesos íntegrament.

Per això, de conformitat amb la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i el capítol IX del text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Educatius,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions per al finançament de

les despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport dels centres
docents concertats d’educació especial per
al curs 2006/07. Aquest concurs es regirà
per les bases reguladores que consten a
l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
La concessió d’aquestes subvencions,

que no tenen caràcter recurrent, anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària EN04
D/488000100/4210, per un import màxim
de 5.494.353,48 euros. La despesa corres-
ponent a l’any 2006 és de 1.807.358,51
euros i la resta de l’import, que correspon
al període gener-agost de 2007 és de
3.686.994,97 euros, el qual queda condici-
onat a l’aprovació dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2007.

Article 3
Les sol·licituds de subvenció es formula-

ran mitjançant el model de sol·licitud, que
estarà a disposició dels interessats en els
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació i Universitats o bé a l’adreça electrò-
nica http://www.gencat.net/educacioiuniver-
sitats, i es presentaran als serveis territorials
del Departament d’Educació i Universitats,
des de l’1 de setembre fins al 15 setembre
de 2006.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una
declaració del titular del centre conforme no
es troba en cap de les circumstàncies que
impedeixen per ser beneficiari de la subven-
ció, d’acord amb el que estableix l’article
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es-
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de 10 dies esmeni la falta i, si
escau, adjunti els documents preceptius,
amb la indicació quesi no ho fa, es consi-
derarà desistit de la seva petició.

La Inspecció d’Educació confirmarà les
dades de deficiències motrius de l’alumnat
que puguin afectar els criteris de concessió
que determina la base reguladora número
5.

Article 4
La directora general de Centres Educa-

tius elevarà proposta de Resolució de la
convocatòria al conseller d’Educació i Uni-
versitats, el qual emetrà la corresponent Re-
solució, abans del 31 de desembre de 2006.
Un cop transcorregut aquest termini, si no
ha recaigut resolució expressa, s’entén que
la sol·licitud és desestimada.

La resolució de concessió d’aquestes
subvencions es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya on s’indicarà els
recursos que es podran interposar, l’òrgan
davant el qual es podrà recórrer i el termini
per fer-ho.

Article 5
L’atorgament de la subvenció comporta

per al centre beneficiari, l’obligació d’apli-
car la totalitat dels imports de la subvenció
a minorar les quotes repercutides a les fa-
mílies, per a la prestació dels serveis de
menjador, esbarjo i transport, i l’obligació de
mantenir adscrit a aquests serveis, exclusi-
vament, el personal monitor que es deriva
de la subvenció atorgada.
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Article 6
L’import de la subvenció concedida en

cap cas pot ésser d’una quantia que, aïlla-
dament o en concurrència amb subvenci-
ons d’altres entitats públiques o privades,
nacionals i internacionals superi el cost de
l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 18 de juliol de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
L’objecte de la subvenció és el finança-

ment de les despeses de personal dels
serveis de menjador, esbarjo i transport dels
centres docents concertats d’educació es-
pecial, per al curs 2006/07.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions

que preveu l’apartat anterior tots els centres
concertats d’educació especial de Catalunya,
d’acord amb els criteris de concessió que
determina la base 5 d’aquesta Ordre.

—3 Justificació
Els titulars dels centres beneficiaris justi-

ficaran la destinació correcta de la subven-
ció mitjançant certificació de l’acta del con-
sell escolar del centre, en la qual es faran
constar les següents dades:

Declaració conforme la subvenció perce-
buda s’ha destinat íntegrament a les activi-
tats subvencionades.

La relació del personal que ha prestat
aquest servei, amb indicació del nom i la de-
dicació horària corresponent, així com de
l’entitat que té encarregada la realització del
servei (centre docent, associació de mares
i pares, etc.), especificant si el servei es
presta directament per aquesta entitat o si
està contractat a una empresa de serveis.

Cost del servei.
Import de la quota abonada mensual-

ment, per cada alumne, per a la prestació
de cadascun dels serveis.

Import total de les quotes ingressades pel
centre, per a la prestació de cadascun dels
serveis.

Als efectes esmentats al paràgraf anteri-
or, els titulars dels centres utilitzaran el
model de certificat que figura a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

Els titulars dels centres aportaran el cer-
tificat esmentat conjuntament amb el cor-
responent a les despeses de funcionament
del curs 2006/07, abans del 30 d’octubre
de 2007.

La no justificació de l’aplicació de l’im-
port atorgat a l’activitat subvencionada o la
justificació incorrecta d’aquesta subvenció
comportarà la revocació de la subvenció
atorgada, amb la conseqüent obligació del
titular del centre de retornar els imports
indegudament justificats.

—4 Pagament
El pagament de la subvenció es farà efec-

tiu, en concepte de bestreta, en pagaments
mensuals conjuntament amb les despeses
de funcionament del concert educatiu.

—5 Criteris de concessió
Monitors de menjador.
a) Alumnes als quals cal donar el menjar:

se subvencionarà el cost de 5 hores a la
setmana d’1 monitor per cada 3 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el
cost de 5 hores a la setmana d’1 monitor
per cada 6 alumnes.

Monitors d’esbarjo.
a) Centres que realitzen activitats esco-

lars complementàries: se subvencionarà el
cost de 5 hores a la setmana d’1 monitor
per cada 8 alumnes.

b) Centres que no realitzen activitats es-
colars complementàries: se subvencionarà
el cost de 10 hores a la setmana d’1 moni-
tor per cada 8 alumnes.

A aquests efectes, cal tenir present que
el període de descans entre les classes del
matí i les de la tarda és superior a 1 hora.

Monitors de transport.
a) Alumnes sense mobilitat o amb greus

dèficits motors: se subvencionarà el cost de
12,5 hores a la setmana de 2 monitors per
cada 15 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el
cost de 12,5 hores a la setmana d’1 moni-
tor per cada 15 alumnes.

La subvenció per a aquests monitors
s’atorgarà sempre i quan es transporti un
mínim de 15 alumnes. Si el grup d’alumnes
que utilitza el mateix servei de transport està
format tant per alumnes amb greus dèficits
motors, com per altres alumnes, se subven-
cionarà el cost de 12,5 hores a la setmana
de 2 monitors per cada 15 alumnes, sem-
pre que aquest grup inclogui com a mínim
a 4 alumnes amb greus dèficits motors o
sense mobilitat.

En el cas que els monitors de transport
siguin contractats pels corresponents con-
sells comarcals, els centres docents no
podran sol·licitar la subvenció per aquest
concepte.

—6 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar

en qualsevol moment, amb l’informe previ
de la Inspecció d’Educació, quan s’acrediti
l’alteració de les condicions que van moti-
var el seu atorgament.

—7 Informació
El beneficiari de la subvenció està obligat

a facilitar tota la informació que li sigui re-
querida per la Intervenció General de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.

ANNEX 2

El/La senyor/a (nom i cognoms), amb el
DNI (núm.), com a titular/representant legal
del centre docent concertat d’educació
especial (nom) del (carrer i localitat), amb
codi (número),

Certifico:

Que a la reunió del consell escolar de
(data), es va aprovar, a proposta del titular,
la rendició de comptes de les quantitats
percebudes de l’Administració per finançar
les despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport corresponent
al curs 2006/07, l’acta de la qual es trans-
criu a continuació:

“Acta de la reunió del consell escolar.
”(nom i cognoms de): director, represen-

tants del titular del centre, representats dels
professors, representants dels pares, repre-
sentants del personal d’administració.

”A (localitat, data i hora), reunides les per-
sones esmentades, membres del consell es-
colar encarregat d’aprovar la rendició de
comptes de les quantitats percebudes de
l’Administració per finançar les despeses de
personal dels servies de menjador, esbarjo
i transport corresponents al curs 2006/07
del centre concertat (denominació), s’acor-
da:

”La quantitat de (euros) percebuda pel
centre en concepte de subvenció per al fi-
nançament de les despeses de personal
dels serveis de menjador, esbarjo i trans-
port durant el curs 2006/07 ha estat desti-
nada íntegrament a les despeses esmenta-
des i s’han descomptat de les quotes
abonades pels pares per aquest concepte,
d’acord amb el detall següent:

”Servei de menjador i esbarjo.
”a) Import de la subvenció concedida pel

Departament d’Educació i Universitats:
”b) Import de la quota abonada mensual-

ment per cada alumne:
”c) Import total de les quotes ingressa-

des pel centre:
”d) La relació del personal que presta

aquest servei, amb indicació del nom i la de-
dicació horària corresponent, així com de
l’entitat que te encomanada la realització del
servei (centre docent, associació de mares
i pares, etc) especificant si el servei es presta
directament per aquesta entitat o si està
contractat a una empresa de serveis.

”e) Cost del servei, desglossat pels dife-
rents conceptes que integren el cost total.

”Servei de transport.
”a) Import de la subvenció concedida pel

Departament d’Educació i Universitats:
”b) Import de la quota abonada mensual-

ment per cada alumne:
”c) Import total de les quotes ingressa-

des pel centre:
”d) La relació del personal que presta

aquest servei, amb indicació del nom i la de-
dicació horària corresponent, així com de
l’entitat que té encomanada la realització del
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servei (centre docent, associació de mares
i pares, etc), especificant si el servei es
presta directament per aquesta entitat o si
està contractat a una empresa de serveis.

”e) Cost del servei, desglossat pels dife-
rents conceptes que integren el cost total.

”I perquè consti així, signo aquest certi-
ficat”.

(06.187.148)

RESOLUCIÓ EDU/2789/2006, de 21 de ju-
liol, per la qual s’aproven les bases i s’obre
la convocatòria d’ajuts per a l’adaptació de
la metodologia docent d’acord amb els
objectius del procés de Bolonya (ECTS).

Atès el que disposa el capítol IX del De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, en relació
amb el règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya
i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocades per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR);

Atès l’article 11.1.q dels Estatuts de
l’Agència, aprovats pel Decret del Govern
de la Generalitat d’11 de juny de 2002, dis-
posa que correspon al Consell de Direcció
aprovar les convocatòries de beques i sub-
vencions així com la seva resolució, i que
aquestes competències han estat delega-
des en el president de la Comissió Execu-
tiva Ajuts Universitaris i/o en el seu presi-
dent amb data de 5 de desembre de 2002,

Resolc:

Article 1
Convocar ajuts per a l’adopció de la me-

todologia docent d’acord amb els objectius
del procés de Bolonya segons l’annex
d’aquesta Resolució.

Article 2
L’import màxim global destinat a aquesta

convocatòria és de 600.000,00 euros, que
van a càrrec de la partida pressupostària
449.0001 del pressupost de l’AGAUR per a
l’any 2006.

Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, pot ser objecte de recurs po-
testatiu de reposició davant el president de
la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris,
en el termini d’un mes comptat a partir de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que preveuen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener; o directament contenciós admi-
nistratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-

nistratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 21 de juliol de 2006

Josep Anton Ferré i Vidal
President de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

ANNEX

Preàmbul

L’objectiu principal de l’Oficina de l’Espai
Europeu del Coneixement (OEEC) del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya és impul-
sar la participació i la contribució de les uni-
versitats de Catalunya a l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES) i l’Espai Euro-
peu de Recerca, que formen l’Espai Euro-
peu del Coneixement (EEC) impulsat per la
declaració de Bolonya i l’estratègia de Lis-
boa.

Uns dels elements principals de la cons-
trucció de l’EEES és la redefinició dels plans
d’estudis i la mateixa concepció de l’ense-
nyament superior que evoluciona per donar
el màxim protagonisme a l’estudiant i al seu
procés d’aprenentatge. Aquest procés de
transformació troba un referent d’àmbit
europeu en el projecte Tuning, i instruments
d’execució a través de diverses actuacions
com el Programa Disseny de l’AQU i el Pla
Pilot del Departament d’Educació i Univer-
sitats.

Així, per afavorir que les universitats i els
centres superiors d’estudis artístics de
Catalunya compleixin els objectius fixats per
a l’any 2010, en què hauria d’haver culmi-
nat aquest procés de convergència cap a
l’EEC, es proposa aquesta segona convo-
catòria d’ajuts a l’adaptació de la metodo-
logia docent d’acord amb els objectius del
procés de Bolonya.

I. Normes generals

—1 Objecte
Concedir ajuts per afavorir l’adaptació de

la metodologia docent d’acord amb els ob-
jectius del procés de Bolonya, per tal de
complir els objectius fixats per a l’any 2010
de culminació del procés de convergència
cap a l’EEES. Aquesta convocatòria com-
prèn les modalitats següents:

Modalitat A: ajuts destinats a les univer-
sitats del sistema universitari català.

S’estableixen tres línies d’ajuts en funció
de les activitats desenvolupades:

Línia A.1 Ajuts per organitzar activitats for-
matives sobre aquesta metodologia docent
adreçades al professorat i sobre la gestió
docent adreçades al personal administratiu
i de serveis (PAS) de les universitats del
sistema universitari català.

Línia A.2 Ajuts per elaborar i editar mate-
rial d’informació i difusió sobre la integració
a l’EEES de la universitat sol·licitant.

Línia A.3 Ajuts per a projectes que tinguin
per finalitat organitzar activitats i aplicar me-
todologies que permetin la integració de

competències genèriques als currículums.
Dins aquesta línia les activitats finançables
poden ser:

A.3.1 Elaboració de programes formatius
de titulació que integrin les competències
genèriques als currículums, d’acord amb
projectes de referència que descriguin les
competències genèriques i específiques de
les titulacions.

A.3.2 Reformulació de plans docents
d’una o de diverses matèries a partir de la
contribució que aquestes matèries han de
fer per tal que l’estudiant, al final de la titu-
lació, hagi assolit l’aprenentatge de les
competències genèriques en els termes que
expressin els programes formatius de la ti-
tulació.

Modalitat B: Ajuts destinats al professo-
rat, PAS i als representants d’estudiants de
les universitats del sistema universitari ca-
talà, i al professorat dels centres superiors
d’estudis artístics de Catalunya, per parti-
cipar en activitats formatives sobre la me-
todologia docent i la gestió docent d’acord
amb els objectius del procés de Bolonya,
organitzades fora de Catalunya.

—2 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca.

—3 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts
Universitaris i/o el seu president, segons
l’acord del Consell de Direcció amb data de
5 de desembre de 2002.

—4 Avaluació
4.1 D’acord amb els mecanismes i cri-

teris que s’estableixen a la convocatòria,
l’avaluació prèvia a la selecció la realitzen
experts i assessors externs.

4.2 La selecció dels candidats la duu a
terme una comissió de selecció que té en
compte les bases generals de l’AGAUR vi-
gents, les avaluacions fetes d’acord amb la
base 4.1, la disponibilitat pressupostària,
l’interès institucional i el repartiment entre
les diferents institucions i àmbits acadèmics.

4.3 La Comissió de Selecció és desig-
nada i nomenada pel president de la Co-
missió Executiva d’Ajuts Universitaris. Està
formada per un president, que és el presi-
dent de la Comissió Executiva d’Ajuts Uni-
versitaris i director general d’Universitats o
la persona en qui delegui, un màxim de
quatre vocals, designats pel secretari del
Consell Interuniversitari de Catalunya, i un
secretari, que és el director executiu de
l’AGAUR o la persona en qui delegui, amb
veu però sense vot.

4.4 La Comissió de Selecció pot propo-
sar una llista de reserva, degudament prio-
ritzada, integrada per sol·licituds que no
hagin estat atorgades.

—5 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre aques-

ta convocatòria és de sis mesos, compta-
dors des de l’endemà de la data de presen-
tació de sol·licituds. Transcorregut aquest
termini sense resolució expressa, s’entén
desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.

—6 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne una major difusió, i a efec-
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tes informatius, es pot consultar el resultat
de la resolució a la pàgina web de l’AGAUR
(http://www.gencat.cat/agaur).

La resolució expressa de concessió o de-
negació dels ajuts exhaureix la via adminis-
trativa. Els interessats poden interposar en
el termini d’un mes, comptador des de l’en-
demà de la seva publicació al tauler d’anun-
cis de l’AGAUR, recurs potestatiu de repo-
sició davant el president de la Comissió
Executiva d’Ajuts Universitaris, d’acord amb
el que preveuen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu; o bé directament
recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Bar-
celona en el termini de dos mesos comp-
tats a partir de l’endemà de la seva notifica-
ció, de conformitat amb els articles 8, 14 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

—7 Renúncies i substitucions
En el cas que es produeixi alguna renún-

cia total o parcial, o no es lliuri el document
d’acceptació i la resta de documentació en
les condicions i el termini previstos en
aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució
de la convocatòria o el/la director/a execu-
tiu/va de l’AGAUR pot adjudicar l’ajut a
candidats/es de la llista de reserva. Les
substitucions i les renúncies es notificaran
individualment, d’acord amb els articles 58
i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

—8 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho

aconsellin i estiguin degudament motivades,
el director executiu o la directora executiva
de l’AGAUR pot resoldre les incidències i au-
toritzar, a petició del beneficiari o la bene-
ficiària, alguna variació en el pla de treball i/
o en el projecte proposat o en el període de
gaudi de la beca o ajut, segons el cas, i
també resoldre qualsevol incidència que no
impliqui un canvi substancial dels termes de
la convocatòria.

—9 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regeix per les bases generals vigents
de l’AGAUR i per la resta de normativa apli-
cable.

II. Modalitat A. Ajuts destinats a les uni-
versitats del sistema universitari català

—10 Objecte
Línia A.1 Atorgar ajuts per organitzar ac-

tivitats formatives sobre la metodologia
docent d’acord amb els objectius del pro-
cés de Bolonya adreçades al professorat, i
sobre la gestió docent adreçades al PAS de
les universitats del sistema universitari ca-
talà.

Els ajuts s’adrecen a les propostes que
tinguin per objectiu l’organització de cursos,
jornades, congressos, simposis, tallers o
seminaris sobre:

a) El procés de transformació metodolò-
gic derivat de l’adaptació a l’ECTS

b) L’estudi basat en l’aprenentatge
c) Les noves activitats educatives deriva-

des dels nous objectius formatius
d) La definició de perfils acadèmics i pro-

fessionals

e) La definició de les competències ge-
nèriques i específiques

f) L’elaboració dels continguts dels currí-
culums

g) La integració de les competències ge-
nèriques als currículums

h) La gestió docent d’acord amb els ob-
jectius del procés de Bolonya

Es valoraran les activitats basades en ex-
periències formatives de la mateixa univer-
sitat, les activitats formatives que s’adrecin
al màxim nombre de persones implicades
en el canvi metodològic i les activitats for-
matives que estiguin obertes al conjunt de
les universitats del sistema universitari ca-
talà.

Línia A.2 Atorgar ajuts per elaborar i edi-
tar material d’informació i difusió sobre la
integració a l’EEES de la universitat sol·-
licitant.

Es dóna prioritat a les propostes que tin-
guin per objectiu elaborar i editar material
d’informació i difusió sobre actuacions de
la mateixa universitat en relació amb:

a) El procés de Bolonya i l’Espai Euro-
peu de Recerca

b) La nova estructura i el contingut dels
estudis en el marc de l’EEES

c) La nova concepció de l’estudi basada
en l’aprenentatge

d) El suplement europeu al títol
e) Els perfils professionals i la descripció

de competències genèriques i específiques
Es valoraran especialment les activitats

adreçades a l’àmbit estudiantil.
Línia A.3 Atorgar ajuts a projectes que tin-

guin per finalitat organitzar activitats i apli-
car metodologies que permetin la integra-
c ió de competències genèr iques a ls
currículums.

Dins d’aquesta modalitat les activitats fi-
nançables són:

A.3.1 Elaboració de programes formatius
de titulació que integrin les competències
genèriques als currículums, d’acord amb
projectes de referència que descriguin les
competències genèriques i específiques de
les titulacions.

A.3.2 Reformulació de plans docents
d’una o de diverses matèries a partir de la
contribució que aquestes matèries han de
fer per tal que l’estudiant al final de la titu-
lació hagi assolit l’aprenentatge de les com-
petències genèriques en els termes que
expressin els programes formatius de la ti-
tulació.

—11 Beneficiaris
Podran ser-ne beneficiàries les universi-

tats del sistema universitari català.

—12 Període
Les activitats s’han de dur a terme entre

l’1 de setembre de 2006 i el 31 de juliol de
2007.

—13 Quantia
13.1 Línia A.1. L’import màxim dels ajuts

és de 35.000 euros. Aquest ajut es pot
destinar a les despeses derivades de la in-
corporació de personal de suport al projec-
te, a l’adquisició de material fungible i a les
despeses derivades de l’organització d’ac-
tivitats formatives, sempre que se’n justifi-
qui degudament la necessitat.

Línia A.2 L’import màxim dels ajuts és de
5.000 euros i aquest ajut es pot destinar a

les despeses derivades de l’elaboració i
edició del material informatiu i de difusió,
sempre que se’n justifiqui degudament la
necessitat.

Línia A.3 L’import màxim dels ajuts és de
10.000 euros per elaborar i executar pro-
jectes. Aquest ajut es pot destinar a qual-
sevol despesa derivada de l’elaboració i
execució del projecte o pla docent, sempre
que se’n justifiqui degudament la necessi-
tat.

13.2 Queden explícitament excloses les
despeses destinades a la compra d’equi-
pament informàtic. Els sol·licitants han de
donar prioritat als conceptes per als quals
sol·liciten l’ajut, segons les seves necessi-
tats.

—14 Sol·licituds i documentació
14.1 L’imprès de sol·licitud i les bases

es poden obtenir a les dependències de
l’AGAUR (Via Laietana 28, 2a planta, 08003
Barcelona) i també a la pàgina web de
l’AGAUR, http://www.gencat.cat/agaur.

La sol·licitud s’ha de presentar al Regis-
tre de l’AGAUR, d’acord amb la base 5 de
la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, o
d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú

Les sol·licituds han de ser formalitzades
pel vicerector corresponent per raó de la
matèria, el qual ha d’elaborar, d’acord amb
el model normalitzat de sol·licitud, per a
cada una de les tres línies d’ajuts, una llista
prioritzada de les activitats presentades per
la universitat.

14.2 Juntament amb l’imprès de sol·li-
citud s’ha de presentar la documentació
següent:

Línia A.1
Memòria justificativa de l’activitat forma-

tiva, en la qual cal especificar: motivació,
descripció de l’activitat, objectius que cal
assolir, col·lectiu al qual s’adreça, previsió
de calendari i adequació a les bases de la
convocatòria dels ajuts, fent una menció
especial a l’interès i la novetat que repre-
senta el projecte.

Universitat organitzadora de l’activitat.
Import sol·licitat com a ajut, tot especifi-

cant-hi i prioritzant-hi els conceptes per als
quals se sol·licita l’ajut.

Línia A.2
Memòria justificativa de l’activitat de di-

fusió presentada, en la qual cal especificar:
motivació, descripció de l’activitat de difu-
sió, objectius que cal assolir i adequació a
les bases de la convocatòria dels ajuts, fent
una menció especial a l’interès per al con-
junt universitari, l’actualitat que representa
el projecte i l’impacte en l’activitat universi-
tària.

Universitat organitzadora de l’activitat.
Import sol·licitat com a ajut, tot especifi-

cant-hi i prioritzant-hi els conceptes per als
quals se sol·licita l’ajut.

Línia A.3
A.3.1
Memòria justificativa del projecte presen-

tat, en el qual cal especificar: motivació, des-
cripció del projecte, objectius que cal asso-
lir i adequació a les bases de la convocatòria
dels ajuts, fent una menció especial a l’in-
terès que representa el projecte.
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Identificació del o dels projectes de refe-
rència que estableixin el conjunt de compe-
tències genèriques i específiques que ha
d’adquirir l’alumnat. Els projectes consultats
han de ser projectes europeus de referèn-
cia o projectes en què hagin participat les
universitats catalanes.

Facultat responsable de la titulació i indi-
cació dels departaments implicats en l’ela-
boració del projecte.

Import sol·licitat com a ajut, tot especifi-
cant-hi i prioritzant-hi els conceptes per als
quals se sol·licita l’ajut.

A.3.2
Memòria justificativa del projecte presen-

tat, en la qual cal especificar: motivació, des-
cripció del projecte, objectius que cal asso-
lir i adequació a les bases de la convocatòria
dels ajuts, fent una menció especial a l’in-
terès que representa el projecte.

Identificació de la contribució en termes
de competències genèriques que la o les
matèries poden fer per tal que l’estudiant
assoleixi les competències definides en el
programa formatiu de la titulació.

Departament responsable de la matèria
o grup de matèries i indicació del professo-
rat implicat en el pla docent.

Import sol·licitat com a ajut, tot especifi-
cant-hi i prioritzant-hi els conceptes per als
quals se sol·licita l’ajut.

14.3 Cada universitat pot sol·licitar un
màxim de tres activitats per a la Línia A1,
tres activitats per a la Línia A2, i sis activi-
tats per a la Línia A3.

14.4 Si escau, s’ha de notificar a l’inte-
ressat o la interessada qualsevol necessitat
d’esmena de la sol·licitud mitjançant publi-
cació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una
diligència del director executiu o la directo-
ra executiva amb la relació de documenta-
ció bàsica i documentació no bàsica que cal
esmenar. La diligència n’ha d’indicar els
motius i ha d’incloure que, en cas de no
esmenar la sol·licitud pel que fa a la docu-
mentació bàsica en el termini de deu dies
comptadors des de l’endemà de la publica-
ció de la diligència corresponent al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que les
persones sol·licitants desisteixen de la seva
sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú. Per tal de fer-ne una
difusió més gran, i a efectes informatius, es
pot consultar el contingut d’aquesta diligèn-
cia a les pàgines web de l’AGAUR i del
Departament d’Educació i Universitats.

—15 Termini de presentació de les sol·li-
cituds

El termini de presentació de sol·licituds
dels ajuts és del 15 de setembre fins al 31
d’octubre de 2006.

—16 Acceptació de l’ajut
16.1 L’acceptació s’ha de formalitzar

mitjançant document normalitzat signat pel
vicerector corresponent per raó de la matè-
ria, en el qual es compromet a complir to-
tes les condicions fixades a les bases regu-
ladores d’aquesta convocatòria i d’acord
amb les bases generals vigents de l’AGAUR.
El document d’acceptació s’ha de presen-
tar al registre de l’AGAUR o d’acord amb el

que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, en un termini de 30 dies
naturals a partir de l’endemà de la publica-
ció de la resolució en el tauler d’anuncis de
l’AGAUR.

16.2 El document normalitzat d’accep-
tació de l’ajut es pot obtenir a les depen-
dències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a
planta, 08003 Barcelona) i a la seva pàgina
web, http://www.gencat.cat/agaur.

16.3 S’entén que hi renuncien tàcita-
ment els beneficiaris que no hagin presen-
tat el document d’acceptació dins el termi-
ni previst a l’apartat anterior.

—17 Pagament
El pagament s’ha d’efectuar directament

a la universitat sol·licitant.
L’import de l’ajut s’ha de lliurar en dos pa-

gaments. El primer, corresponent al 80% del
total concedit, es tramitarà un cop resolta
la convocatòria i formalitzada l’acceptació
per part del beneficiari. El pagament del 20%
restant es farà quan es justifiqui la despesa
realitzada d’acord amb les bases de la con-
vocatòria i l’avaluació dels resultats.

—18 Termini i forma de justificació
Abans del 30 de setembre de 2007, l’en-

titat beneficiària ha de presentar una me-
mòria final de les activitats realitzades, sig-
nada pel vicerector corresponent per raó de
la matèria, i també una certificació de jus-
tificació de la despesa total emesa pel
màxim responsable econòmic de l’entitat,
d’acord amb la base 12 de la Resolució UNI/
962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’apro-
ven les bases generals que han de regir la
concessió de beques i ajuts convocades per
l’AGAUR.

—19 Difusió i publicitat
19.1 De tot el material que s’elabori o

s’editi amb càrrec a aquests ajuts se’n ha
de fer almenys una versió completa en llen-
gua catalana, que s’ha de posar a disposi-
ció dels participants en les activitats i se n’ha
de fer la difusió adequada.

19.2 En les publicacions i altres resul-
tats que es puguin produir gràcies a aques-
ta convocatòria, cal fer esment del suport
del Departament d’Educació i Universitats.

III. Modalitat B. Ajuts destinats al profes-
sorat, al PAS, als representants d’estudiants
de les universitats del sistema universitari
català i el professorat dels centres superi-
ors d’estudis artístics de Catalunya per
participar en activitats formatives sobre la
metodologia docent i la gestió docent
d’acord amb els objectius del procés de
Bolonya, organitzades fora de Catalunya.

—20 Objecte
Els ajuts s’adrecen a les propostes que

tinguin per objectiu la participació de per-
sonal docent, el PAS, els representants d’es-
tudiants de les universitats catalanes i el
professorat dels centres superiors d’estu-
dis artístics de Catalunya, en cursos, jorna-
des, congressos, simposis, tallers o semina-
ris sobre que tinguin lloc fora de Catalunya:

a) El procés de transformació metodolò-
gic derivat de l’adaptació a l’ECTS

b) L’estudi basat en l’aprenentatge
c) Les noves activitats educatives deriva-

des dels nous objectius formatius

d) La definició de perfils acadèmics i pro-
fessionals

e) La definició de les competències ge-
nèriques i específiques

f) L’elaboració dels continguts dels currí-
culums

g) La integració de les competències ge-
nèriques als currículums

h) L’intercanvi de bones pràctiques en
l’aplicació de la metodologia ECTS

i) La gestió docent d’acord amb els ob-
jectius del procés de Bolonya

k) La participació estudiantil en el procés
de Bolonya

—21 Beneficiaris
Pot ser-ne beneficiari el professorat, el

PAS i els representants d’estudiants de les
universitats del sistema universitari català,
d’acord amb els termes establerts en la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de
Catalunya (LUC), i el professorat dels cen-
tres superiors d’estudis artístics de Ca-
talunya.

—22 Període
Les activitats formatives han de dur-se a

terme entre l’1 de setembre de 2006 i el 31
de juliol de 2007.

—23 Quantia
L’import màxim dels ajuts és de 1.200 eu-

ros. Aquest ajut es pot destinar a les des-
peses derivades de l’assistència o partici-
pació en activitats formatives organitzades
fora de Catalunya. En el cas de sol·licitar
despeses per a viatges, cal especificar cla-
rament el lloc, la durada i el motiu del des-
plaçament.

—24 Sol·licituds i documentació
24.1 L’imprès de sol·licitud i les bases

es poden obtenir a les dependències de
l’AGAUR (Via Laietana 28, 2a planta, 08003
Barcelona) i també a la seva pàgina web,
http://www.gencat.cat/agaur.

24.2 Les sol·licituds, d’acord amb el
model normalitzat, han de ser formalitzades
pel sol·licitant i han d’anar adreçades al
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
Universitaris. Dins el termini que preveu la
base 25, el professorat, el PAS i els repre-
sentats d’estudiants de les universitats del
sistema universitari català les han de pre-
sentar al vicerector corresponent per raó de
la matèria, a través del registre de la univer-
sitat. El professorat dels centres superiors
d’estudis artístics de Catalunya les han de
presentar al director del centre, a través del
registre del mateix centre. El vicerector o di-
rector del centre pertinent ha de classificar
les sol·licituds que li presentin. Aquesta clas-
sificació ha de tenir en compte tres nivells
(A, B i C) segons l’interès de la institució per
les sol·licituds presentades. El nivell A in-
clourà les sol·licituds més ben prioritzades
per la institució sol·licitant. El nivell B vindrà
a continuació, amb les sol·licituds que,
malgrat no ser més ben prioritzades, tenen
interès per a la institució. I el nivell C inclou-
rà aquelles que no estan compreses dins
les prioritats de la institució sol·licitant.

Cada sol·licitant podrà presentar dues
sol·licituds en el marc d’aquesta convoca-
tòria i una sol·licitud per termini.

24.3 Juntament amb l’imprès de sol·li-
citud s’ha de presentar la documentació
següent:



Full de disposicions i actes administratius

3044

Memòria justificativa de l’activitat forma-
tiva, en la qual cal especificar: motivació,
descripció de l’activitat formativa, objectius
que cal assolir i adequació a les bases de
la convocatòria dels ajuts, fent una menció
especial a l’interès que representa la parti-
cipació a l’activitat proposada i les fórmu-
les mitjançant les quals compartirà els re-
sultats d’aprenentatge assolits a la seva
universitat.

Entitat organitzadora de l’activitat.
Import sol·licitat com a ajut, tot especifi-

cant-hi i prioritzant-hi els conceptes per als
quals se sol·licita l’ajut.

Si se sol·licita l’ajut en qualitat de repre-
sentant d’estudiants, cal adjuntar-hi un cer-
tificat acreditatiu.

—25 Termini de presentació de les sol·-
licituds

S’estableixen tres terminis de presenta-
ció de sol·licituds:

1r termini: del 15 de setembre al 30 de
novembre de 2006

2n termini: de l’1 de desembre de 2006
al 28 de febrer de 2007

3r termini: de l’1 de març al 30 d’abril de
2007

En els vuit dies naturals següents a la data
de finalització de cada termini, el vicerector
o director corresponent per raó de la matè-
ria, ha de trametre a l’AGAUR les sol·licituds
degudament prioritzades.

—26 Acceptació de l’ajut
26.1 L’acceptació s’ha de formalitzar

mitjançant document signat pel sol·licitant,
en el qual es compromet a complir totes les
condicions fixades a les bases reguladores
d’aquesta convocatòria i d’acord amb les
bases generals vigents de l’AGAUR. El do-
cument d’acceptació s’ha de presentar al
registre de l’AGAUR o d’acord amb el que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, en el termini de 30 dies
naturals a partir de l’endemà de la publica-
ció de la resolució en el tauler d’anuncis de
l’AGAUR.

26.2 El document normalitzat d’accep-
tació de l’ajut es pot obtenir a les depen-
dències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a
planta, 08003 Barcelona) i a la seva pàgina
web, http://www.gencat.cat/agaur.

26.3 S’entén que hi renuncien tàcita-
ment els beneficiaris que no hagin presen-
tat el document d’acceptació dins el termi-
ni previst a l’apartat anterior.

—27 Pagament
El pagament de l’ajut s’ha d’efectuar mit-

jançant transferència bancària al compte
corrent indicat amb aquesta finalitat pel
beneficiari, un cop s’hagi justificat l’activitat
objecte de l’ajut segons el que preveu la
base 28 d’aquesta convocatòria.

—28 Termini i forma de justificació
La persona beneficiària ha de presentar

un informe de l’activitat realitzada i l’acredi-
tació per part de l’organisme receptor de la
seva assistència a les activitats formatives,
tot especificant-hi les dates, abans del 30
de setembre de 2007.

—29 Seguiment
La persona beneficiària d’aquesta moda-

litat pot ser requerida per qualsevol de les
universitats del sistema universitari català o

administracions competents en matèria
universitària o de recerca per fer extensius
els coneixements adquirits a altres perso-
nes o col·lectius universitaris.

(06.205.118)

RESOLUCIÓ EDU/2790/2006, de 18
d’agost, per la qual s’aproven les bases i
s’obre la convocatòria per a la renovació de
beques de formació d’investigadors predoc-
torals per a estudiants internacionals, asso-
ciades a programes de doctorat.

De conformitat amb el que disposa el ca-
pítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en relació amb el règim jurídic
de les subvencions i les transferències de la
Generalitat de Catalunya i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases ge-
nerals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR);

Atès l’article 11 dels estatuts de l’Agèn-
cia, aprovats pel Decret del Govern de la
Generalitat d’11 de juny de 2002, que dis-
posa que correspon al Consell de Direcció
aprovar les convocatòries de beques i sub-
vencions, com també la seva resolució, i que
aquestes facultats han estat delegades al
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
Universitaris, amb data de 5 de desembre
de 2002,

Resolc:

Article 1
Aprovar les bases i obrir la convocatòria

per a la renovació de beques de formació
d’investigadors predoctorals per a estudi-
ants internacionals, associades a programes
de doctorat consolidats i a programes de
doctorat de qualitat internacional reconeguts
per la Generalitat de Catalunya, i atorgades
en el marc de les resolucions UNI/2614/
2004, de 21 de setembre i UNI/2592/2005,
de 30 d’agost, les condicions de les quals
figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2
Fixar l’import global màxim d’aquesta

convocatòria en 1.200.000,00 euros, que
van a càrrec de la partida 449.0001 del
pressupost de l’AGAUR per a l’any 2006.

Disposició final

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa els interessats poden
interposar: recurs potestatiu de reposició
davant el president de la Comissió Execu-
tiva d’Ajuts Universitaris, en el termini d’un
mes, comptador des de l’endemà del dia
de la publicació de la resolució al DOGC; o
bé recurs contenciós administratiu directa-
ment davant el Jutjat Contenciós Adminis-

tratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 18 d’agost de 2006

Josep Anton Ferré i Vidal
President de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

ANNEX

—1 Objecte
Renovar beques predoctorals en el marc

de les resolucions UNI/2614/2004, de 21 de
setembre (DOGC núm. 4230, de 1.10.2004)
i UNI/2502/2005, de 30 d’agost (DOGC
núm. 4470, de 15.9.2005) a estudiants in-
ternacionals per a la formació de personal
investigador, associades a programes de
doctorat consolidats i a programes de qua-
litat internacional reconeguts per la Gene-
ralitat de Catalunya.

—2 Àmbit d’aplicació
Aquesta convocatòria s’aplica als beca-

ris predoctorals en actiu l’any 2004 o 2005
en el marc de les convocatòries UNI/2614/
2004, de 21 de setembre i UNI/2592/2005,
de 30 d’agost i que no hi hagin renunciat.

—3 Estructura
3.1 Aquest programa s’estructura en

dues etapes de dos anys cada una.
a) Primera etapa: realització dels crèdits

d’un programa de doctorat consolidat inter-
nacional o d’un programa de doctorat de
qualitat internacional en què s’assoleixi la
suficiència investigadora, i inici de la tesi
doctoral.

b) Segona etapa: finalització i lectura de
la tesi doctoral.

3.2 Els becaris de primera etapa s’han
d’integrar en els departaments i instituts del
sistema universitari català, en els centres de
recerca o en altres institucions de recerca
sense finalitat de lucre situats a Catalunya
i han d’estar cursant o estar inscrits en un
programa de doctorat consolidat d’una
universitat del sistema universitari català
reconegut en el marc de la Resolució UNI/
2166/2004, de 8 de juliol.

3.3 Per accedir al quart any de beca,
cal haver participat amb aprofitament en el
Curs de formació doctoral en gestió de la
recerca i la innovació que organitzen les uni-
versitats públiques de Catalunya i el Depar-
tament d’Educació i Universitats.

3.4 Aquest programa té una durada de
quatre anys. Els beneficiaris accedeixen al
programa a partir del primer any de la pri-
mera etapa i segueixen l’estructura tempo-
ral del programa.

Excepcionalment, les renovacions de les
beques associades a programes de docto-
rat de qualitat internacional (IGSOC), reco-
neguts per la Resolució UNI/487/2003, de
29 de gener, queden exempts dels requisits
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esmentats a les bases 3.3 i 3.4 per a la con-
vocatòria d’aquest any.

—4 Període i durada
La durada de la beca és d’un any comp-

tador des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2007. Excepcionalment, les
beques associades als programes IGSOC
tenen una durada d’un any i es poden ini-
ciar durant el curs acadèmic 2006/2007. Les
beques es poden renovar anualment fins a
un màxim de tres renovacions.

Per accedir a la segona etapa, de dos
anys com a màxim, cal haver obtingut la
suficiència investigadora i la resta de requi-
sits considerats a la convocatòria, amb les
excepcionalitats que preveu aquesta con-
vocatòria.

Els becaris que van accedir a la beca per
primera vegada per la Resolució UNI/2614/
2004, de 21 de setembre, i que la seva
incorporació efectiva a la mateixa beca va
ser en data diferent de l’1 de gener de 2005
i que a 31 de desembre de 2006 no hagin
assolit la suficiència investigadora, poden
renovar de manera excepcional dins de la
primera etapa de la beca i han d’assolir la
suficiència investigadora durant l’any 2007.

En el moment en què justifiquin l’assoli-
ment de la suficiència investigadora poden
passar a la segona etapa de la beca.

En cap cas això significa una modificació
de la data d’acabament de la beca, que aca-
barà com a màxim el 31 de desembre de
2008.

En el cas de que no puguin assolir la su-
ficiència investigadora durant l’any 2007, no
podran renovar la beca per a l’any 2008.

—5 Sol·licituds i documentació
5.1 L’imprès de sol·licitud i les bases es

poden obtenir a les dependències de
l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003
Barcelona) ,  a la seva pàgina web,
www.gencat.cat/agaur, i a la pàgina web del
Departament, www.gencat.cat/educacioiu-
niversitats.

La sol·licitud s’ha de presentar al Regis-
tre de l’AGAUR, d’acord amb la base 5 de
la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, o
d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

5.2 Juntament amb l’imprès de sol·li-
citud, on ha de constar la signatura del res-
ponsable del programa de doctorat i el visti-
plau del vicerector de Recerca, el sol·licitant
ha de presentar a l’AGAUR la documenta-
ció següent:

a) Memòria sobre el treball fet i els resul-
tats obtinguts durant el darrer any de beca

b) Pla de treball de l’any per al qual es
demana la renovació

c) Declaració d’haver obtingut la sufici-
ència investigadora per passar a la segona
etapa de la beca, si escau

d) Informe de progrés del becari signat
pel responsable del programa de doctorat

Tant la memòria com el pla de treball han
d’estar avalats pel responsable del progra-
ma de doctorat i pel vicerector correspo-
nent.

5.3 Si escau, s’ha de notificar a l’inte-
ressat o la interessada qualsevol necessitat
d’esmena de la sol·licitud, mitjançant publi-
cació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una

diligència del director executiu o la directo-
ra executiva amb la relació de documenta-
ció bàsica i documentació no bàsica que cal
esmenar. La diligència n’ha d’indicar els
motius i ha d’incloure que, en cas de no
esmenar la sol·licitud pel que fa a la docu-
mentació bàsica en el termini de deu dies
comptadors des de l’endemà de la publica-
ció de la diligència corresponent al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que les
persones sol·licitants hi desisteixen, d’acord
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú. Per tal de fer-
ne una difusió més gran, i a efectes infor-
matius, es pot consultar e l  cont ingut
d’aquesta diligència a les pàgines web de
l’AGAUR i del Departament.

—6 Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar des

del dia 1 de setembre fins al 30 de novem-
bre de 2006.

—7 Avaluació i selecció
L’avaluació i selecció de les sol·licituds les

duu a terme una comissió nomenada i de-
signada pel president de la Comissió Exe-
cutiva d’Ajuts Universitaris i director gene-
ral d’Universitats. La comissió està presidida
per aquest o la persona en qui delegui. Està
formada per un màxim de quatre vocals i
un secretari, que és el director executiu de
l’AGAUR o la persona en qui delegui, amb
veu però sense vot. Aquesta comissió pot
ser assessorada per òrgans externs i experts
i  hi  pot assist i r  e l  personal tècnic de
l’AGAUR.

L’avaluació s’ha de basar en la informa-
ció aportada en la sol·licitud, d’acord amb
la base 5.2 de la convocatòria.

—8 Unitat competent per a la gestió
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris

i de Recerca

—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per

delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts
Universitaris i/o el seu president, segons
l’acord del Consell de Direcció amb data de
5 de desembre de 2002.

—10 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre aques-

ta convocatòria és de sis mesos compta-
dors des de l’endemà de la data de presen-
tació de sol·licituds. Transcorregut aquest
termini sense resolució expressa, l’ajut sol·li-
citat s’entén desestimat per silenci.

—11 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne una major difusió, i a efec-
tes informatius, la resolució es pot consul-
tar a les pàgines web de l’AGAUR i del
Departament.

La resolució expressa de concessió o
denegació dels ajuts exhaureix la via admi-
nistrativa. Les persones interessades poden
interposar en el termini d’un mes, compta-
dor des de l’endemà de la seva publicació
al tauler d’anuncis de l’AGAUR, un recurs
potestatiu de reposició davant el president
de la Comissió Executiva d’Ajuts Universi-
taris, tal com preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-

ques i del procediment administratiu comú,
o directament un recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la
seva publicació al tauler abans esmentat, de
conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

—12 Acceptació
12.1 En el termini de 30 dies a partir de

l’endemà de la publicació de la resolució
d’atorgament de les beques al  tauler
d’anuncis de l’AGAUR, el/la beneficiari/ària
s’ha de comprometre explícitament, mitjan-
çant document normalitzat, a complir totes
les condicions generals que es deriven de
la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, i
les particulars d’aquesta convocatòria. El
document d’acceptació s’ha de presentar
al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.

12.2 El document normalitzat d’accep-
tació de l’ajut es pot obtenir a les depen-
dències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a
planta, 08003 Barcelona) i a la seva pàgina
web, http://www.gencat.cat/agaur.

12.3 Al document cal que hi consti el
següent:

a) El vistiplau del responsable del progra-
ma de doctorat a la incorporació del becari

b) El vistiplau del director del departa-
ment

c) El vistiplau del vicerector corresponent
12.4 S’entén que renuncien tàcitament

a l’ajut les persones beneficiàries que no
hagin presentat el document d’acceptació
dins el termini que preveu l’apartat anterior.

—13 Drets del becari
Són drets del becari:
a) Percebre l’ajut econòmic que corres-

pongui a la beca en la forma que estableix
la convocatòria.

b) Obtenir de les universitats i dels cen-
tres d’aplicació de la beca la col·laboració
i el suport necessaris per al desenvolupa-
ment normal dels estudis de doctorat i el
programa de recerca.

c) Gaudir dels drets de la propietat intel·-
lectual i industrial derivats de l’activitat de
recerca, d’acord amb la seva contribució i
de conformitat amb la legislació vigent.

d) Utilitzar els serveis que ofereix el cen-
tre d’aplicació de la beca i participar en el
conjunt de les seves activitats d’acord amb
la normativa interna.

—14 Obligacions del becari
Els beneficiaris de la beca estan obligats

a:
a) Incorporar-se al programa de docto-

rat, centre o departament i, si escau, al grup
de recerca, dur a terme les activitats espe-
cificades en el programa de doctorat o de
formació en la recerca, i complir els objec-
tius del programa de formació i les direc-
trius que hagi establert el responsable del
programa de doctorat.

b) Atendre el règim intern de l’organisme
o la institució on porti a terme les seves ac-
tivitats.

c) Impartir el programa de col·laboració
docent establert d’acord amb el que deter-
mina la base 19.
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d) Justificar la beca, coincidint amb la
seva finalització i independentment de la
causa que en motivi la finalització, presen-
tant a l’AGAUR una memòria en imprès nor-
malitzat de tot el treball dut a terme en el
període global becat, en què consti l’asso-
liment efectiu dels objectius inicials de la
beca.

e) Fer constar en la producció escrita de-
rivada del treball realitzat l’expressió: “amb
el suport del Departament d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya”.

f) Comunicar la lectura i defensa de la tesi
doctoral a l’AGAUR en el termini màxim d’un
mes a partir d’haver-se efectuat, encara que
s’hagi sobrepassat el període de gaudi de
la beca. El becari ha de presentar també una
còpia del resguard del títol de doctor. La
lectura de la tesi implica automàticament la
finalització de la percepció de la beca.

g) Demanar autorització al responsable
del programa de doctorat o equivalent per
fer qualsevol canvi o incidència que afecti el
desenvolupament de la beca i el pla de tre-
ball. Aquestes autoritzacions han de comu-
nicar-se puntualment a l’AGAUR.

h) Comunicar les renúncies mitjançant un
escrit motivat adreçat al director executiu de
l’AGAUR.

i) Facilitar tota la informació que li sigui
requerida i sotmetre’s a les actuacions d’ins-
pecció, comprovació i control que pugui re-
querir l’AGAUR o altres òrgans competents,
d’acord amb la normativa vigent.

j) Conservar els justificants originals i la
resta de documentació relacionada amb la
beca durant un període mínim de 5 anys.

k) La beca esdevé efectiva en el moment
en què es presentin a l’AGAUR els permi-
sos legalment establerts d’estada al país, si
escau, i es compleixin la resta de requisits
esmentats a la convocatòria. De manera
excepcional, el termini per presentar aquesta
documentació pot ser de tres mesos a partir
de la data d’inici de la beca.

—15 Obligacions del responsable del pro-
grama de doctorat

a) Proporcionar al becari el suport que
calgui i facilitar els mitjans o equips que
siguin necessaris per al desenvolupament
normal de la seva activitat.

b) Vetllar pel desenvolupament adequat
del programa de formació del becari; no se
li pot exigir la realització de cap altra activi-
tat que no consti a la base 14 d’aquest
annex.

c) Certificar la incorporació del becari.
d) Vetllar pel règim d’incompatibilitats

d’aquesta beca i informar puntualment
l’AGAUR de les incidències i autoritzacions
que s’hi puguin produir.

e) Informar l’AGAUR de les autoritzacions
de desplaçaments, dels canvis i de les inci-
dències que afectin el desenvolupament de
la beca i el pla de treball.

—16 Conceptes econòmics vinculats a la
beca

16.1 L’import brut íntegre anual de les
beques és de 11.016,00 euros per a la pri-
mera etapa, i de 13.260,00 euros per a la
segona etapa. Aquests imports es liquiden
en 12 mensualitats.

16.2 Les beques han d’incloure addici-
onalment els preus públics de la matrícula
en els programes de doctorat o la tutela de

tesi i els cursos de formació del personal
experimentador en animals, sempre que
estiguin inclosos dins els 32 crèdits exigits
per obtenir la suficiència investigadora. En
cap cas no es cobreixen els imports de les
taxes i els preus acadèmics que superin els
32 crèdits en el decurs del període de gau-
di de la beca i les seves possibles renova-
cions. Per als qui gaudeixin de la condició
de becari l’any 2007, el curs de referència
de la matrícula és el 2006-2007. L’import
d’aquest ajut s’ha de liquidar directament a
les universitats.

16.3 Els conceptes econòmics vinculats
a la beca cotitzen per a l’IRPF i altres im-
postos, d’acord amb la legislació vigent.

16.4 L’AGAUR ha de vetllar perquè tots
els becaris tinguin accés als serveis sanita-
ris i ha de facilitar la tramitació de la targeta
sanitària del Servei Català de la Salut quan
el becari no gaudeixi de la cobertura perti-
nent i així ho sol·liciti.

—17 Pagament
La universitat o institució perceptora de

l’ajut ha de realitzar el pagament al becari
cada mes, un cop s’hagi acreditat la incor-
poració al centre receptor per part del res-
ponsable del programa de doctorat i s’hagi
presentat el document d’acceptació i la
resta de documentació requerida; s’hi apli-
carà la legislació fiscal vigent.

—18 Incompatibilitats de la beca
18.1 Queden exclosos d’aquesta convo-

catòria els sol·licitants que gaudeixin o hagin
gaudit d’altres beques predoctorals equiva-
lents, per un període mínim d’un any, desti-
nades a incorporar-se a grups de recerca que
preferentment desenvolupin un projecte
d’R+D, a la realització de programes de
doctorat o a la lectura de la tesi doctoral.

18.2 La condició de becari d’aquest
programa és incompatible amb vinculacions
contractuals o estatutàries que puguin res-
tar exclusivitat a la dedicació a la recerca.
En el supòsit d’incompatibilitat sobrevingu-
da, la institució que acull el becari ho ha de
posar en coneixement de l’AGAUR per pro-
cedir a la revocació de la beca.

18.3 Només es poden autoritzar les per-
cepcions que procedeixin de tasques do-
cents (cursos, conferències o ponències) o
investigadores (llibres o articles) directament
associades a la recerca duta a terme pel
becari, sempre que tinguin caràcter espo-
ràdic i no habitual. Aquestes activitats no
poden superar el 30% de l’import anual
íntegre de la beca. L’autorització correspon
a l’AGAUR.

18.4 La finalització de la beca no deter-
mina cap tipus de compromís per part del
centre receptor en relació amb la posterior
incorporació del becari a la plantilla del
centre.

—19 Docència
19.1 La institució que acull el becari té

la potestat d’establir-li un programa de
col·laboració en tasques docents, amb fi-
nalitat formativa, fins a un màxim de 30
hores anuals durant la primera etapa i fins
a un màxim de 60 hores anuals durant la
segona etapa de la beca.

19.2 Aquestes col·laboracions han de
ser certificades pels departaments implicats
a efectes de currículum.

19.3 Aquesta col·laboració docent en
cap cas no implica la responsabilitat del
becari sobre l’assignatura ni la seva progra-
mació.

—20 Interrupcions
20.1 Només es pot recuperar el perío-

de interromput en les interrupcions ocasio-
nades per força major. Aquesta recupera-
ció s’ha de dur a terme en la mateixa etapa
en què s’hagi concedit la interrupció i sem-
pre que les disponibilitats pressupostàries
ho permetin.

20.2 Les suspensions per maternitat,
adopció o acolliment, preadoptiu o perma-
nent, de menors de sis anys han de ser pel
mateix període que les legalment establer-
tes per a aquests casos. Durant aquest
període es manté el 100% de la percepció
de la beca. Per al període de suspensió, es
prolonga la beca.

—21 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho

aconsellin i estiguin degudament motivades,
el director executiu o la directora executiva
de l’AGAUR pot resoldre les incidències i au-
toritzar, a petició del beneficiari o la bene-
ficiària, alguna variació en el pla de treball i/
o en el projecte proposat o en el període de
gaudi de la beca o ajut, segons el cas, i
també resoldre qualsevol incidència que no
impliqui un canvi substancial dels termes de
la convocatòria.

—22 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatò-

ria es regeix per la Resolució UNI/962/2005,
d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases
generals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’AGAUR i per
la resta de la normativa aplicable.

(06.206.139)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria de defini-
ció de servei de l’àrea d’arquitectura tec-
nològica (exp. 2949/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 2949/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: consultoria de

definició de servei de l’àrea d’arquitectura
tecnològica.

b) Termini d’execució: 13 setmanes des
de la data d’inici que serà fixada dins el
termini d’un mes a partir de la data de la
signatura del contracte.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 117.000,00 euros (IVA in-

clòs).
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—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista:
solvència econòmica, financera i tècnica que
figura a l’apartat E del quadre de caracterís-
tiques del plec de clàusules administratives.

—7 Criteris de valoració
Vegeu punt 10.1 del plec de clàusules ad-

ministratives.
a) Preu ofertat: fins a 40 punts.
b) Proposta tècnica: fins a 40 punts.
c) Millores tècniques proposades per

l’empresa: fins a 20 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-

versitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 3 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.230.058)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis (exp. 3222/
06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 3222/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’im-

pressió dels llibres de la col·lecció “Gradu-
ïs. Ara en secundària”.

b) Termini d’execució: 45 dies naturals
des del moment del lliurament en suport in-
formàtic.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 105.700,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup M, subgrup 4, catego-

ria D.
No s’exigeix classificació. No obstant, les

empreses licitadores podran aportar la clas-
sificació empresarial fixada en aquest plec
per substituir la documentació acreditativa
de la solvència econòmica, financera i tèc-
nica.

La solvència mínima requerida és d’una
xifra de negocis global anual, amb un mí-
nim anual equivalent al doble de l’import al
qual es licita.

—7 Criteris de valoració
Forma de realització dels treballs: fins a

35 punts.
Preu ofertat: fins a 30 punts.
Millora del termini d’execució: fins a 30

punts.
Altres millores presentades per l’empre-

sa: fins a 5 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.

f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-

versitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 21 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.230.057)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció d’un projecte d’obra
(exp. 2727/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 2727/06.



©  Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i Universitats
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 34,86 € anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: C. G. Canigó, SL

Full de disposicions i actes administratius

3048

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de
seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i
geotècnic, estudi de patologies, projecte
d’activitats per a la llicència ambiental i
posterior direcció de les obres d’ampliació
del CEIP Alexandre Galí, de Cornellà de
Llobregat.

b) Termini de redacció: 6 mesos des de
la data de formalització del contracte.

c) Termini de direcció: el que resulti del
contracte d’execució de les obres.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 170.833,09 euros, IVA inclòs,

d’acord amb els imports següents:
Redacció projecte: 123.679,05 euros,

dels quals 67.509,72 euros corresponen a
l’anualitat del 2006, i 56.169,33 euros, a
l’anualitat del 2007, condicionat a l’Acord
de Govern que aprovi la despesa plurien-
nal.

Direcció de les obres: 47.154,04 euros,
condicionat a l’existència de crèdit adequat
i suficient i a l’execució de les obres.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva:
a) 4% del preu d’adjudicació del contrac-

te de redacció.
b) 4% del preu d’adjudicació del contrac-

te de direcció, a constituir a partir de la data
de la resolució d’adjudicació del contracte
de direcció de les obres i abans de la for-
malització del contracte de direcció.

—6 Requisits específics del contractista
Per participar en aquest procediment es

requereix acreditar, com a mínim, una obra
de tipus general i una obra dins l’àmbit
educatiu que hagin projectat i que hagin
dirigit en els últims tres anys.

Els documents necessaris per acreditar
la solvència econòmica, financera i tècnica
són els enunciats a l’apartat I del quadre de
característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Reducció del termini: fins a 40 punts
c) Direcció de l’obra: fins a 20 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9.00 a 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 10 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació

Entitat: Departament d’Educació i Univer-
sitats-Registre General.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-

versitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 24 de juliol de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.240.079)


