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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/2410/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'aprova el procediment de gestió de les
convocatòries de beques de caràcter general per a estudiants que cursin ensenyaments universitaris en
alguna de les universitats del sistema universitari de Catalunya amb validesa en tot el territori espanyol,
que convoca anualment el ministeri competent en matèria d'ensenyament universitari.
L'article 172.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que “correspon a la Generalitat de Catalunya,
en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva
sobre: [...] g) La regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts a la formació universitària i, si escau,
la regulació i gestió dels fons estatals en aquesta matèria”.
El Tribunal Constitucional en reiterades Sentències (SSTC 188/2001; 25/2005 i 95/2016) ha manifestat que
correspon a la Generalitat de Catalunya la gestió de les beques i ajuts a l'estudi universitari a Catalunya. No
obstant això, atès que encara no ha estat efectiu el traspàs, la gestió per part de la Generalitat de les beques i
ajuts de la seva competència, requereix la formalització de convenis de gestió amb l'estat per a cada curs
acadèmic. El Tribunal Constitucional ha considerat anòmala aquesta situació transitòria i excepcional, atesa la
seva durada.
Anualment el ministeri competent en matèria d'universitats i la Generalitat de Catalunya formalitzen un
conveni de col·laboració, l'objecte del qual és la gestió i tramitació, concessió i pagament, inspecció, verificació,
control i resolució dels recursos corresponents de les beques i ajuts per cursar estudis reglats que es
concedeixen a les persones que segueixin els seus estudis en una universitat del sistema universitari de
Catalunya, independentment de la seva nacionalitat, sempre que es compleixin els requisits que estableixi la
convocatòria corresponent.
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig,
adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, s'encarrega
des de l'any 2005 de gestionar les beques de caràcter general per a estudiants d'ensenyaments universitaris
que convoca el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la formalització dels convenis de col·laboració
corresponents.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el contracte programa corresponent, encarrega a l'AGAUR la gestió
d'aquesta convocatòria.
La Llei 29/2010, de 3 d'agost, regula l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
El Decret 223/2013, de 15 d'octubre, crea la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i en regula el
funcionament, així com el del registre electrònic i el tauler electrònic.
El Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració
de la Generalitat, estableix, a la disposició addicional sisena, que les subvencions i els ajuts econòmics es
poden tramitar electrònicament, d'acord amb el que disposa el Decret esmentat, quan així ho prevegi la
resolució de la convocatòria.
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, així com resoldre-les.
Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió
Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).
Per tot això,
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Article únic
Aprovar el procediment aplicable dins de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de la
convocatòria de beques per a estudiants que cursin en alguna de les universitats del sistema universitari de
Catalunya ensenyaments postobligatoris universitaris amb validesa a tot el territori nacional, d'acord amb les
previsions que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

Disposició final
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) en el termini
d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC); o
bé un recurs contenciós administratiu interposat directament davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, de 26 d'octubre de 2016

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
Josep Pallarès Marzal
President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

Annex
Normes de procediment

—1 Objecte del procediment
1.1 L'objecte d'aquesta resolució és aprovar el procediment aplicable en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya
amb relació a les sol·licituds que presentin les persones interessades, en el marc de les convocatòries de
beques de caràcter general per a estudiants que cursin ensenyaments universitaris en alguna de les
universitats del sistema universitari de Catalunya amb validesa a tot el territori espanyol, que convoca
anualment el ministeri competent en matèria d'ensenyament universitari.

—2 Sol·licituds i documentació
2.1 La sol·licitud s'ha d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu
electrònica del ministeri corresponent, d'acord amb el que disposi la convocatòria de beques corresponent.
2.2 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, se'n podrà consultar l'estat de tramitació
mitjançant el portal “Tràmits gencat” ().
Cada vegada que la sol·licitud registri cap canvi o avanci en la seva tramitació, la persona interessada rebrà un
correu electrònic a l'adreça que va indicar a la sol·licitud de beca. Així mateix, l'usuari pot entrar al portal
“Tràmits gencat” sempre que ho desitgi i revisar la situació del seu expedient.
Per accedir a l'expedient del portal “Tràmits gencat”, cal introduir l'ID (l'identificador d'usuari). Aquest ID
s'envia a l'adreça electrònica que es va indicar a la sol·licitud de beca general. En cas de tenir cap problema en
la recepció de l'ID, la persona interessada s'haurà de posar en contacte amb l'AGAUR, per tal que la hi faciliti.
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2.3 L'AGAUR podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació del procediment la documentació que
consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en la convocatòria de beques. La
no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de la
beca.
2.4 En general, les actuacions d'aquest procediment que requereixin notificació a les persones sol·licitants es
faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(<https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html>) i, a títol informatiu, a la seva pàgina web i a través del
portal “Tràmits gencat”. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada
mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència
del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació 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 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència
corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones
sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les esmenes a la sol·licitud s'hauran de tramitar preferentment mitjançant el portal “Tràmits gencat”.
Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el contingut d'aquesta diligència a la
pàgina web de l'AGAUR i a través del portal “Tràmits gencat”.

—3 Dades de caràcter personal
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de la societat de la informació i de comerç electrònic i la seva normativa de
desenvolupament, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran en un fitxer titularitat de
l'AGAUR, amb la finalitat de gestionar la convocatòria corresponent, gestió que comprèn controlar, fer el
seguiment, l'anàlisi i l'avaluació de resultats de la convocatòria.
La gestió d'aquestes dades en ocasions pot comportar la seva cessió a terceres entitats de l'àmbit públic o
privat, atès que en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària per a la seva correcta
resolució o bé perquè la preveu alguna norma amb rang de llei.
Aquestes dades poden ser comunicades a altres òrgans o departaments de l'Administració pública, amb la
finalitat d'exercir les mateixes competències en matèria de gestió d'ajuts o bé per a l'exercici de les
competències que tractin sobre les mateixes matèries en l'àmbit de la gestió d'ajuts universitaris, de recerca i
de la innovació tecnològica.
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 adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el
correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

—4 Tramitació de sol·licituds
L'AGAUR comprovarà el compliment dels requisits generals, acadèmics i econòmics previstos a la convocatòria
de beques corresponent del ministeri.

—5 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució
L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de
concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o al seu president o
presidenta, segons l'Acord del Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de
14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

—6 Valoració de les sol·licituds
Una comissió tècnica serà l'encarregada de verificar el compliment o incompliment dels requisits generals,
acadèmics i econòmics de les sol·licituds presentades.
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Aquesta comissió tècnica serà nomenada pel president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts
Universitaris. Estarà presidida pel subdirector general d'Universitats o la persona en qui delegui aquesta tasca i
estarà formada pels vicerectors de cadascuna de les universitats del sistema universitari de Catalunya o
persones en qui deleguin aquesta tasca. El director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en
qui delegui aquesta tasca, actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot.

—7 Proposta de resolució
El director executiu de l'AGAUR emetrà la proposta de resolució de les sol·licituds concedides i denegades,
tenint en compte els acords adoptats per la comissió tècnica que preveu la base 6.
Aquesta proposta de resolució serà notificada a la part interessada mitjançant la seva publicació al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i també es comunicarà via portal “Tràmits gencat”.
Les persones interessades tindran un termini de 15 dies, comptadors des de l'endemà de la publicació de la
proposta de resolució al tauler esmentat per presentar les al·legacions que considerin oportunes, les quals
s'hauran de tenir en compte en el moment de fer la resolució.

—8 Resolució definitiva
8.1 La selecció definitiva de les sol·licituds la fa una comissió de selecció, que tindrà en compte, en tot cas, els
resultats de la proposta de resolució regulada a la base 7, la documentació addicional presentada per les
persones interessades i les comprovacions d'ofici que corresponguin.
8.2 Aquesta comissió de selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la CEAU i el director o
directora general d'Universitats, i la formen un president o presidenta, que és el president o presidenta de la
CEAU o la persona en qui delegui aquesta tasca; un màxim de quatre vocals, i un secretari o secretària, que és
el director executiu o directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però
sense vot. L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere de la comissió de selecció.
8.3 La comissió de selecció haurà de valorar les sol·licituds, resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir
durant la tramitació de les sol·licituds, establir els criteris d'interpretació que s'han d'aplicar en determinats
casos i presentar la proposta de resolució, que s'haurà d'elevar al president de la Comissió Executiva d'Ajuts
Universitaris, que és l'òrgan de resolució de la convocatòria.

—9 Resolució i notificació
9.1 El president de la CEAU, vista la proposta de resolució de la comissió de selecció, emetrà la resolució de les
sol·licituds concedides i denegades, que es notificarà a la part interessada mitjançant la seva publicació al
tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i també es comunicarà via portal “Tràmits
gencat”.
9.2 La resolució de concessió o denegació de les beques i ajuts exhaureix la via administrativa, i es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU en el termini d'un
mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu, interposat directament davant del jutjat contenciós
administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació
esmentada, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(16.301.034)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

