
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/291/2016, de 5 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la
convocatòria de beques per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les
universitats públiques del sistema universitari català (AAD).

La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat
jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i
Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del
Departament d'Empresa i Coneixement.

Correspon a l'Agència l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de
foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret 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 les
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable 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'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR).

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

Ateses les consideracions anteriors,

 

Resolc:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria de beques per a activitats acadèmiques dirigides de
suport al professorat per al curs acadèmic 2015-2016 de les universitats públiques del sistema universitari
català, les condicions de les quals figuren als annexos d'aquesta Resolució.

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada amb els recursos provinents de l'augment dels ingressos recaptats per
les universitats públiques a conseqüència de l'increment dels preus de matrícula del curs 2012-2013 que la
Direcció General d'Universitats (DGU) ha transferit a l'AGAUR, amb recursos de la DGU i/o amb recursos propis
de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la
Universitat Rovira i Virgili.

L'import global màxim és de 210.000,00 euros, que aniran a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de
l'AGAUR per a l'any 2016.

La distribució per modalitats de beca i universitats es detalla a l'annex 2. Aquesta quantia inclou els costos de
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cotització al règim general de la Seguretat Social.

Altrament, en aquelles universitats en què algunes beques quedin sense adjudicar, amb el vistiplau previ del
vicerector o vicerectora competent, i abans de la resolució de la concessió, l'AGAUR podrà assignar aquestes
beques dins de la mateixa modalitat a altres unitats de la universitat on hi hagi persones sol·licitants en
reserva, o bé transferir els recursos restants d'una modalitat a l'altra per satisfer les sol·licituds en reserva
d'aquesta darrera modalitat.

2.2 Aquesta convocatòria es complementa amb les actuacions que, amb la mateixa finalitat, duen a terme
algunes universitats públiques de Catalunya durant el curs 2015-2016. Aquesta situació determina que alguna
universitat participi d'aquesta convocatòria amb un nombre menor de beques de les que li correspondrien i que
d'altres no hi participin, atès que porten a terme actuacions pròpies amb finalitats similars.

2.3 La concessió de les beques queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions de les beques en l'exercici pressupostari
corresponent.

2.4 Aquesta dotació màxima es pot ampliar d'acord amb les dotacions pressupostàries que puguin aportar-se
abans de la resolució d'adjudicació de les beques, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos següents:
recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l'AGAUR en el termini d'un mes des de la
publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé un recurs contenciós
administratiu interposat directament davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el
termini de dos mesos a comptar 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 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 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 jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 5 de febrer de 2016

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

 

Annex 1

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria consisteix en l'atorgament de beques perquè les persones beneficiàries
completin la seva formació en els àmbits acadèmics i contribueixin al procés de millora de l'aprenentatge dels
estudiants universitaris, tant en temes d'atenció propera a l'estudiant com en l'elaboració de materials de
suport a l'estudi, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat per al curs acadèmic
2015-2016 de les universitats públiques del sistema universitari català.

1.2 Aquesta convocatòria té dues modalitats:

1.2.1 Modalitat A: beques per a estudiants de màsters universitaris en universitats públiques del sistema
universitari català per a activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.

1.2.2 Modalitat B: beques per a estudiants predoctorals d'universitats públiques del sistema universitari català
per a activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.
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1.3 En ambdues modalitats, les tasques que han de dur a terme les persones beneficiàries dins de cada unitat
acadèmica de la universitat fan referència a activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat, que
s'engloben dins de les tasques següents:

- Suport a les activitats acadèmiques en grups de pràctiques i seminaris.

- Seguiment de treballs acadèmics.

- Atenció i suport als estudiants de manera presencial o virtual.

- Suport a l'elaboració de materials docents.

- Altres tasques de suport a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.

1.4. Les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat han de ser presencials i no es podran incloure
al Pla d'ordenació acadèmica.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Es poden beneficiar d'aquestes beques les persones que, durant tot el període de la beca, compleixin els
requisits següents:

2.1.1 Modalitat A

a) Estar matriculat o matriculada, el curs 2015-2016, en un màster universitari d'una universitat pública del
sistema universitari català.

b) Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants que ja tinguin un títol de màster universitari (tret
que provinguin d'una diplomatura) o de doctorat.

c) Complir els requisits específics que cada universitat, si escau, estableix a l'annex 2 per a la beca a la qual
s'opta.

d) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa
activitat, en la qual es faci constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o
obtinguda.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

2.1.2 Modalitat B

a) Estar matriculat o matriculada, el curs 2015-2016, en un programa de doctorat de la universitat pública del
sistema universitari català en la qual la persona sol·licitant demana la beca.

b) Ser beneficiari d'un ajut predoctoral de qualsevol programa oficial compatible. En el cas que, una vegada
concedides les beques, en restin de vacants, es podran concedir a estudiants de doctorat que no es beneficiïn
d'un ajut predoctoral de qualsevol programa oficial compatible.

c) Complir els requisits específics que cada universitat, si escau, estableix a l'annex 2 per a la beca a la qual
s'opta.

d) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa
activitat, en la qual es faci constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o
obtinguda.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

2.1.3 Per a ambdues modalitats, s'ha de disposar d'un NIF o NIE vigent en el moment de sol·licitar la beca i
durant tot el període de gaudi.

2.1.4 Cada persona candidata només es pot presentar a un màxim de tres ajuts, i tan sols pot gaudir d'un. Un
cop acceptat un ajut, no es pot canviar per un altre durant el procés de substitucions.

2.1.5 Les persones beneficiàries han d'acreditar el compliment dels requisits amb l'acceptació, i aquests
requisits s'han de complir durant tot el període de gaudi de la beca.

 

—3 Període
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3.1. Les beques tenen una durada de tres mesos, i s'han de desenvolupar durant el curs acadèmic 2015-2016.
Han de finalitzar com a màxim el 17 de juliol de 2016 en tots els casos.

3.2. La data d'inici prevista serà l'11 d'abril.

3.3. En cas de substitucions, es pot iniciar el gaudi de la beca com a màxim el dia 18 d'abril de 2016. La
durada de les beques de substitució serà de, com a màxim, el temps restant del gaudi de la beca.

 

—4 Distribució de les beques i les seves característiques

La distribució del nombre de beques per universitats i modalitats, les unitats destinatàries i, si s'escau, els
requisits específics establerts per les universitats, i també els criteris addicionals de priorització establerts per
les universitats s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

 

—5 Quantia

5.1 L'import de la beca per a l'estudiant és de 410,18 euros mensuals bruts, als quals cal aplicar la normativa
laboral i fiscal vigent. D'acord amb el que preveu el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, aquestes beques
estan incloses en el règim general de la Seguretat Social i les despeses derivades s'inclouen en aquesta
convocatòria i van a càrrec de l'AGAUR.

D'acord amb el règim general de la Seguretat Social, en les situacions d'incapacitat temporal de l'estudiant, es
farà la deducció corresponent en l'import de la beca, aplicant-hi els criteris que estableix l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

5.2 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de
concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—6 Dedicació de les persones beneficiàries a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat

6.1 La dedicació a les activitats acadèmiques dirigides establertes a la base 1.3 d'aquest annex per part de les
persones beneficiàries de les beques de la modalitat A és de 32 hores mensuals.

6.2 La dedicació a les activitats acadèmiques dirigides de les persones beneficiàries de les beques de la
modalitat B és de 24 hores mensuals i són addicionals, en tot cas, a les activitats docents que preveuen les
convocatòries d'ajuts predoctorals dels programes oficials dels quals són, també, beneficiàries, si s'escau.

6.3 Les activitats acadèmiques dirigides realitzades per les persones beneficiàries de les beques són
reconegudes mitjançant una certificació expedida per la universitat quan finalitza la durada de la beca.

 

—7 Sol·licituds i documentació

7.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona candidata a la beca.

7.2 Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica per mitjà de la secció “Tràmits” de la seu corporativa
de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina <http://web.gencat.cat/ca/tramits/>.

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels
sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya,
pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica,
un cop emplenada la sol·licitud electrònicament i adjuntada per via electrònica la documentació exigida,
l'AGAUR comprovarà mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades
identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la
persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

7.3 En els dos casos previstos a la base 7.2, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya
(S@rcat) emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia
autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, que inclou la data i l'hora de presentació,
i el número de registre d'entrada.
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7.4 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica,
l'AGAUR reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es
compleixi el mecanisme d'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

7.5 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.6 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general. L'acreditació dels requisits
previstos a les bases 2.1.1 d) i e), i 2.1.2 d) i e) es realitzarà mitjançant una declaració acreditativa o
responsable que s'incorporarà al formulari de sol·licitud, el qual també incorporarà l'autorització per consultar
dades tributàries, si escau.

L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les beques la documentació que consideri
necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La manca
d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de la
beca.

7.7 En general, les actuacions d'aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es
fan públiques al tauler d'anuncis de l'AGAUR, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
(<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.htm>) i al web de l'AGAUR. Especialment en el cas que calgui
esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de
l'AGAUR i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-
publica.htm>) d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació
bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer
constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies
comptadors des de l'endemà de la publicació 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'article 71
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar el contingut d'aquesta
diligència al web de l'AGAUR.

7.8 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR a
obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut, que hagin d'emetre altres
administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT) i/o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament
la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran
requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—8 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb
l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de la beca, de conformitat amb el que s'exposa en aquesta
convocatòria. Aquesta gestió, de vegades, pot comportar la cessió de determinades dades, facilitades a
terceres entitats de l'àmbit públic o privat, la intervenció de les quals en el decurs del procés de gestió de la
beca pot resultar necessària perquè el procés es resolgui correctament  o perquè està prevista en alguna
norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb
competència en matèria de gestió d'ajuts. Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig
de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal que adjuntin
una fotocòpia del DNI o que signin el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—9 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC
fins al dia 22 de febrer de 2016.

 

—10 Avaluació i selecció

10.1 Cada universitat prioritza i avalua les sol·licituds adreçades a la seva institució per a cada modalitat,
atenent, almenys, als criteris següents:

a) Adequació del perfil de la persona candidata a les tasques que s'han de dur a terme i, si escau, a la resta de
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circumstàncies previstes a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

b) Per a la modalitat A, les universitats també tenen en compte l'expedient acadèmic dels estudis que donin
accés al màster (ponderació).

Aquesta priorització s'ha de fer arribar a l'AGAUR. Les universitats hauran de fer públics els criteris interns de
priorització.

10.2 La selecció de les persones candidates la realitza una comissió de selecció basant-se en les propostes
prioritzades per les universitats i té en compte les bases generals de l'AGAUR, les bases de la convocatòria i la
disponibilitat pressupostària.

10.3 La comissió de selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts
Universitaris (CEAU) i el director o directora general d'Universitats. La comissió de selecció està presidida per
aquesta persona o la persona en què delegui, i la formen un màxim de quatre vocals. El director executiu o
directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui, actua com a secretari o secretària de la comissió
de selecció, amb veu però sense vot.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere a la comissió de selecció.

10.4 Poden assessorar aquesta comissió organismes externs i experts, i hi pot assistir personal tècnic de
l'AGAUR.

10.5 La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva per a cada beca, degudament prioritzada,
integrada per les sol·licituds que no hagin estat atorgades.

 

—11 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de
l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupa la presidència, segons l'Acord del Consell de
Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de
27.1.2003).

 

—12 Tramitació i resolució

12.1 Prèviament a la concessió de les beques, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de la sol·licitud, que es notificaran a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i al tauler
d'anuncis de l'AGAUR.

12.2 Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de
presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases.

Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena
dels requisits esmenables en el termini de deu dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del
termini.

12.3 La comissió de selecció podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri
necessaris.

12.4 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la comissió de valoració
determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris d'avaluació i de selecció establerts a l'apartat 10
d'aquestes bases reguladores.

12.5 Vist l'informe de la comissió de valoració, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva,
que elevarà a l'òrgan resolutori.

12.6 En la resolució de concessió hi figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà
de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades i la
procedència dels fons amb què es finança l'ajut.

12.7 La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la seva publicació al
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tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-
publica.html>) i al tauler d'anuncis de l'AGAUR. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot
consultar el resultat de la resolució al web de l'AGAUR. La resolució de concessió indicarà els recursos que s'hi
poden interposar.

12.8 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que en van determinar
l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de
l'Administració.

 

—13 Termini de resolució

Aquesta convocatòria es resoldrà en el termini més breu possible. Tanmateix, el termini legal màxim per
resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria
al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la beca sol·licitada s'entén desestimada per
silenci.

 

—14 Acceptació

14.1 L'acceptació de la beca s'ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona
beneficiària i per la persona de la universitat que supervisarà la seva tasca, en el qual les parts es
comprometen a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores d'aquesta convocatòria i a les
bases generals de l'AGAUR.

El vicerector o vicerectora competent haurà de donar el seu vistiplau documentalment.

14.2 El document d'acceptació incorpora la informació referent a l'inici i la finalització del període becat, i la
dedicació prevista per les persones beneficiàries de les beques a la realització de les activitats acadèmiques
dirigides de suport al professorat a la seva universitat.

Juntament amb el document d'acceptació, cal presentar la documentació següent:

a) Còpia de la matrícula del màster universitari o el programa de doctorat del curs 2015-2016.

b) Còpia de l'expedient acadèmic dels estudis que han donat pas al màster amb la nota mitjana.

c) Un document de l'entitat bancària de la persona beneficiària en el qual consti el número de compte bancari i
el nom de les persones titulars del compte, o bé una fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o del compte
corrent en què figurin aquestes dades. La persona beneficiària de la beca n'ha de ser la persona titular o la
cotitular.

d) Fotocòpia del NIF o el NIE vigent.

e) Només en el cas que no s'hagués fet constar en el formulari de sol·licitud, acreditació del número d'afiliació
com a treballador a la Seguretat Social.

f) La documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits establerts a l'annex 2 de la
convocatòria.

14.3 El document d'acceptació s'ha de presentar al registre de l'AGAUR, d'acord amb el que estableix l'article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, com a màxim el dia 4 d'abril de 2016.

14.4 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres,
en el moment de l'acceptació, i per efectuar el pagament de la beca, l'AGAUR comprova d'ofici si les persones
beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui
possible aquesta comprovació, l'AGAUR sol·licita a les persones beneficiàries que aportin les certificacions
positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

14.5 El document normalitzat d'acceptació de la beca es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de
Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i al seu lloc web (<http://agaur.gencat.cat>).

14.6 La condició de persona beneficiària s'obté en el moment de l'acceptació de la beca. S'entén que renuncien
tàcitament a la beca les persones que no hagin presentat el document d'acceptació ni la documentació
sol·licitada en el termini i les condicions descrits als apartats anteriors.
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—15 Drets i obligacions de les parts

15.1 Les universitats es comprometen a:

a) Designar el professorat que ha de supervisar la tasca de la persona beneficiària.

b) Fer el seguiment de la persona beneficiària i informar l'AGAUR, mitjançant la presentació d'un informe
adreçat a la Direcció Executiva de l'AGAUR, de qualsevol incompliment per part de la persona beneficiària de
les tasques encomanades o de qualsevol de les obligacions establertes en aquestes bases. Aquest informe és
vinculant i serveix de base per obrir un expedient per incompliment, que pot comportar la revocació total o
parcial de la beca.

c) Expedir a les persones beneficiàries de les beques de la mateixa institució una certificació de les activitats
acadèmiques dirigides en finalitzar la durada de la beca.

d) Informar totes les persones beneficiàries de l'ajut sobre la normativa de seguretat i salut en el treball i la
prevenció de riscos laborals.

15.2 Les persones beneficiàries es comprometen a:

a) Portar a terme, d'acord amb les directrius d'aquesta convocatòria, les activitats acadèmiques dirigides de
suport al professorat assignades per la universitat.

b) Comunicar les renúncies mitjançant un escrit adreçat al director executiu o directora executiva de l'AGAUR,
en el qual se n'expliquin els motius.

c) Assumir el deure de respectar les normes de funcionament i de prevenció de riscos laborals que s'hagin
establert en els centres docents de treball.

15.3 Les parts implicades es comprometen a facilitar tota la informació que se'ls demani i a sotmetre's a les
actuacions d'inspecció, comprovació i control que sol·licitin l'AGAUR o altres òrgans competents, d'acord amb la
normativa vigent.

 

—16 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, la Direcció Executiva de
l'AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de les parts, alguna variació en el pla de treball o en
el projecte proposat, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial
dels termes de la convocatòria.

 

—17 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia per part de la persona beneficiària, o bé no es lliuri el document
d'acceptació ni la resta de documentació en les condicions i dins els terminis previstos en aquesta convocatòria,
l'òrgan de resolució de la convocatòria o la Direcció Executiva de l'AGAUR poden adjudicar la beca a les
persones candidates de la llista de reserva establerta per a aquella beca a la qual s'hagi produït la renúncia
sempre que s'esdevingui abans de la data d'inici prevista de la beca. Les renúncies i les substitucions es
notifiquen individualment a la persona interessada, 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 del procediment administratiu comú.

 

—18 Pagament

L'AGAUR pagarà l'import de les beques directament a cada persona beneficiària i aplicarà en cada cas la
legislació fiscal i laboral vigent. Els pagaments es faran mensualment, un cop vençut el mes.

L'ajut s'inicia quan la persona candidata hagi presentat el document d'acceptació amb la resta de documentació
i es desenvolupa durant les dates que consten en aquest document.

En el cas de baixes per maternitat/paternitat durant el gaudi de l'ajut, és aplicable la normativa vigent en
matèria de seguretat social.

 

—19 Termini i forma de justificació de la beca
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19.1 Les persones beneficiàries de les beques han d'aportar la documentació justificativa detallada en l'apartat
3 d'aquest punt com a màxim el 20 de setembre de 2016.

19.2 La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR 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 del
procediment administratiu comú.

19.3 La documentació que cal adjuntar és la següent:

a) Acreditació de la incorporació a la universitat, segons el model normalitzat elaborat per l'AGAUR.

b) Memòria justificativa de l'activitat duta a terme signada per la persona que hagi obtingut la beca, d'acord
amb el model normalitzat, i amb el vistiplau del vicerector o vicerectora competent i de la persona que hagi
supervisat la tasca feta per la persona beneficiària.

19.4 Els models normalitzats es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23,
08010 Barcelona) i al seu web, <http://agaur.gencat.cat/>.

 

—20 Comprovació i control

20.1 L'AGAUR és l'encarregada de comprovar que es compleixen les bases reguladores aprovades per aquesta
Resolució i per la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les beques ja concedides i, en
especial, pot modificar la resolució de concessió en cas que se n'alterin les condicions o s'obtinguin altres ajuts
en concurrència.

20.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de
la Generalitat de Catalunya en matèria de subvencions.

 

—21 Revocació

21.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de la beca l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan
corresponent.

21.2 L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en aquesta convocatòria i en la
resta de normativa aplicable dóna lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot
ocasionar la revocació total o parcial de la beca i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

 

—22 Compatibilitats

Tenint en compte la naturalesa i la finalitat d'aquests ajuts, se'n declara expressament la compatibilitat amb els
ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador
(FI-DGR), així com amb altres ajuts anàlegs, sempre que no hagin estat expressament declarats incompatibles
per la seva regulació.

 

—23 Normativa aplicable

Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de 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 convocades
per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4362, de 13.4.2005, i per la resta de normativa vigent aplicable.

 

 

Annex 2

Distribució per universitats, períodes i modalitats

 

Universitat de Barcelona: 53 beques
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I. Totes les beques són de la modalitat A.

II. La Universitat de Barcelona estableix els requisits específics següents per a totes les beques:

- Ser alumne de màster universitari de la Universitat de Barcelona (inclosos els interuniversitaris amb
participació de la UB)

- No mantenir cap vincle laboral ni gaudir d'una beca predoctoral amb adscripció a la Universitat de Barcelona

 

RB = referència de la beca

 

RB  

UBA01 Escola Universitària d'Infermeria: 1 beca

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Lideratge i gestió d'infermeria

Recerca aplicada a les cures infermeres

Cirurgia podològica

UBA02 Facultat de Belles Arts: 2 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Arts visuals i educació: un enfocament construccionista

Disseny urbà: art, ciutat, societat

Producció i recerca artística

UBA03 Facultat de Biblioteconomia i Documentació: 1 beca

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Gestió de continguts digitals

Biblioteques i col·leccions patrimonials

Gestió i direcció de biblioteques i serveis d'informació

UBA04 Facultat de Biologia: 5 beques

 

 

Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Tots els màsters que coordina la Facultat de Biologia i el màster d'Estadística i investigació operativa

UBA05 Facultat de Dret: 6 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Advocacia

Anàlisi política i assessoria institucional

Criminologia, política criminal i sociologia juridicopenal

Direcció estratègica de seguretat i policia

Dret

Dret de l'empresa i dels negocis

Estudis jurídics avançats
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Gestió pública avançada

Gestoria administrativa

UBA06 Facultat d'Economia i Empresa: 5 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Economia

Recerca en empresa

Sociologia: transformacions socials i innovació

Història econòmica

Creació i gestió d’empreses innovadores i de base tecnològica

Màrqueting i investigació de mercats

Ciències actuarials i financeres

Internacionalització: aspectes econòmics, empresarials i juridicopolítics

Direcció d’empreses de l’esport

Gestió cultural

Economia, regulació i competència en els serveis públics

Comptabilitat i fiscalitat

UBA07 Facultat d'Educació: 7 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Activitat motriu i educació

Educació interdisciplinària de les arts

Erasmus Mundus en aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals

Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera

Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Recerca en didàctica de la llengua i la literatura

Direcció i gestió de centres educatius

Educació en valors i ciutadania

Entorns d'ensenyaments i aprenentatges mediats per tecnologies digitals

Intervencions socials i educatives

Investigació i canvi educatiu

Psicopedagogia

UBA08 Facultat de Farmàcia: 2 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Biotecnologia molecular

Desenvolupament i innovació d'aliments

Seguretat alimentària

UBA09 Facultat de Filologia: 3 beques
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 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals

Teoria de la literatura i literatura comparada

Cultura medieval

UBA10 Facultat de Filosofia: 2 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Tots els màsters que coordina la Facultat de Filosofia

UBA11 Facultat de Física: 3 beques

 Per aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Tots els màsters que coordina i en els quals participa la Facultat de Física

UBA12 Facultat de Geografia i Història: 5 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Antropologia i etnografia

Estudis avançats en història de l'art

Estudis de dones, gènere i ciutadania

Gestió del patrimoni cultural i museologia

Història contemporània i món actual

Música com a art interdisciplinària

Planificació territorial i gestió ambiental

UBA13 Facultat de Geologia: 1 beca

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Geologia i geofísica de reservoris

Recursos minerals i riscos geològics

Enginyeria geològica i de mines

Paleontologia

Ciències del mar: oceanografia i gestió del medi Marí

Ciència i gestió integral de l'aigua

UBA14 Facultat de Matemàtiques: 1 beca

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Matemàtica avançada

Intel·ligència artificial (interuniversitari)

UBA15 Facultat de Medicina: 3 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

- Biomedicina

- Recerca clínica
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- Competències mèdiques avançades

UBA16 Facultat de Psicologia: 4 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Psicologia general sanitària

Psicologia de l'educació - MIPE

Intervenció psicosocial

Gestió i desenvolupament de persones i grups en les organitzacions

UBA17 Facultat de Química: 2 beques

 Per a aquestes beques, tindran prioritat els estudiants dels màsters següents:

Tots els màsters que coordina i en els quals participa la Facultat de Química

 

 

 

Universitat Politècnica de Catalunya: 53 beques

 

I. Totes les beques són de la modalitat A

II. La Universitat Politècnica de Catalunya estableix els requisits específics següents per a totes les beques:

- Els estudiants han d'estar matriculats en un dels màsters adscrits al centre.

- Es valoraran i prioritzaran les sol·licituds en funció de l'adequació del candidat i la nota mitjana d'accés.

 

RB = referència de la beca

 

RB  

UPCA01 Facultat de Matemàtiques i Estadística: 1 beca

UPCA02 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona: 6 beques

UPCA03 Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa: 5 beques

UPCA04 Escola d'Enginyeria de Terrassa: 1 beca

UPCA05 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona: 4 beques

UPCA06 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona: 12 beques

UPCA07 Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona: 5 beques

UPCA08 Facultat d'Informàtica de Barcelona: 3 beques

UPCA09 Facultat de Nàutica de Barcelona: 1 beca

UPCA10 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès: 1 beca

UPCA11 Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels: 2 beques
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UPCA12 Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona: 3 beques

UPCA13 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa: 1 beca

UPCA14 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú: 2 beques

UPCA15 Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa: 1 beca

UPCA16 Escola Superior d'Agricultura de Barcelona: 1 beca

UPCA17 Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona: 4 beques

 

 

 

Universitat Pompeu Fabra: 10 beques

I Les beques són:

- 1 beca modalitat A per al Departament de Ciències Polítiques i Socials.

- 5 beques de modalitat A per al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

- 4 beques de modalitat B per al Departament de Dret.

 

RB = referència de la beca

 

RB  

UPFA01 Departament de Ciències Polítiques i Socials. Perfil integració europea: 1 beca

UPFA02 Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Perfil documentació: 2 beques

UPFA03 Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Perfil llengua anglesa: 1 beca

UPFA04 Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Perfil llengua francesa: 1 beca

UPFA05 Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Perfil llengua alemanya: 1 beca

 

 

 

RB = referència de la beca

 

RB  

UPFB01 Departament de Dret. Perfil dret: 4 beques
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Universitat Rovira i Virgili: 24 beques

   I. Totes les beques són de la modalitat A

   II. La Universitat Rovira i Virgili estableix els requisits específics següents per a les seves beques:

- Estar matriculat/ada, durant el curs 2015-2016, en un màster universitari de la Universitat Rovira i Virgili.

- No gaudir d'una beca o d'un ajut amb finalitats equivalents.

 

RB = referència de la beca

 

 

RB  

URVA01 Departament d'Antropologia , Filosofia i Treball Social: 1 beca

URVA02 Departament de Bioquímica i Biotecnologia: 1 beca

URVA03 Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques: 1 beca

URVA04 Departament de Dret Privat, Processal i Financer:1 beca

URVA05 Departament de Dret Públic: 1 beca

URVA06 Departament d'Economia: 1 beca

URVA07 Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica: 1 beca

URVA08 Departament d'Enginyeria informàtica i Matemàtiques: 1 beca

URVA09 Departament d'Enginyeria Mecànica: 1 beca

URVA10 Departament d'Enginyeria Química: 1 beca

URVA11 Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys: 1 beca

URVA12 Departament d'Estudis de Comunicació:1 beca

URVA13 Departament de Filologia Catalana: 1 beca

URVA14 Departament de Filologies Romàniques: 1 beca

URVA15 Departament de Geografia: 1 beca

URVA16 Departament de Gestió d'Empreses: 1 beca

URVA17 Departament d'Història i Història de l'Art: 1 beca

URVA18 Departament d'Infermeria: 1 beca

URVA19 Departament de Medicina i Cirurgia: 1 beca

URVA20 Departament de Pedagogia: 1 beca

URVA21 Departament de Psicologia: 1 beca

URVA22 Departament de Química Analítica i Química Orgànica: 1 beca
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URVA23 Departament de Química Física i Inorgànica: 1 beca

URVA24 Unitat Predepartamental d'Arquitectura: 1 beca

 

 

(16.040.022)
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