
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ PRE/3746/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la
concessió d'ajuts per a la contractació de personal investigador en formació, en els àmbits de l'educació
física, l'activitat física, l'esport i les seves ciències aplicades, destinats a l'INEFC (ref. BDNS 599574).

Atès que la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix el marc per al foment
de la recerca científica i tècnica amb l'objecte fonamental de promoure la recerca, el desenvolupament
experimental i la innovació com a elements sobre els quals s'ha de basar el desenvolupament sostenible i el
benestar social;

Ateses les competències que en matèria de recerca preveu la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de
l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC);

Atès el que disposa 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;

Atès el Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en
formació;

Atesos la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i el Decret
146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entri en vigor el del 2021;

Vista l'Ordre PRE/178/2021, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases generals reguladores del
procediment per a la concessió d'ajuts per a la contractació de personal investigador en formació, en els àmbits
de l'educació física, l'activitat física, l'esport i les seves ciències aplicades, destinats a l'INEFC (DOGC núm.
8506, de 21.9.2021);

Vist l'Acord del Govern de 23 de novembre de 2021, pel qual s'autoritza l'Institut Nacional d'Educació Física de
Catalunya (INEFC), adscrit al Departament de la Presidència, a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos
d'exercicis futurs;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

— 1 Objecte

Obrir la convocatòria anticipada per a la concessió de sis ajuts per a la contractació de personal investigador en
formació, per a un període de trenta-sis mesos. La distribució serà de dos ajuts per al centre INEFC Barcelona i
quatre ajuts per al centre INEFC Lleida. El procediment per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta
convocatòria es farà amb subjecció a les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/178/2021, de 16 de
setembre, que figuren en el seu Annex 1, i d'acord amb el que preveu aquesta Resolució de convocatòria.

— 2 Aplicació pressupostària i quantia màxima

La dotació econòmica màxima dels ajuts previstos per aquesta Resolució és de 302.086,08 euros, amb càrrec a
la partida D/480000100/4710/0000 del pressupost de l'INEFC per a l'any 2022 i de les partides equivalents del
pressupost de l'INEFC per als anys successius, distribuïda de la manera següent:

Any 2022: 57.372,84 euros.
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Any 2023: 98.353,44 euros.

Any 2024: 102.451,80 euros.

Any 2025: 43.908,00 euros.

La concessió dels ajuts convocats restarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost
de l'INEFC en el moment de la resolució de concessió dels ajuts.

— 3 Sol·licituds i documentació

3.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques que compleixin els requisits que preveu la
base 3 de l'annex 1 de l'Ordre PRE/178/2021, de 16 de setembre, i que aportin la documentació que estableix
la base 6 de l'Ordre esmentada:

a) Currículum acadèmic i currículum professional en l'àmbit objecte de la convocatòria, segons el model
normalitzat que es facilitarà amb el formulari de sol·licitud, acompanyat dels documents acreditatius dels
mèrits aportats.

b) Expedient acadèmic, on consti la nota mitjana ponderada de la certificació acadèmica oficial amb
especificació de les qualificacions.

c) Especificació del projecte al qual es vol accedir.

d) Documents acreditatius de la formació específica requerida, si s'escau.

e) Documents acreditatius dels mèrits indicats en el currículum acadèmic. Els mèrits no acreditats no
computaran a l'hora de prioritzar els expedients.

f) Document normalitzat de vistiplau dels/de les directors/es de tesi i sotsdirector/a de recerca del centre
corresponent a la viabilitat del projecte de treball de tesi doctoral presentat amb la sol·licitud.

Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu
l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Les persones sol·licitants hauran de presentar un únic formulari de sol·licitud segons el model normalitzat
disponible a Tràmits Gencat (tramits.gencat.cat) accessible des de la seu electrònica de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat).

3.2 La presentació de les sol·licituds i de la documentació que s'hi adjunta, com també la realització de la resta
de tràmits associats al procediment per a la concessió d'aquests ajuts, s'ha de fer obligatòriament pels mitjans
electrònics de Tràmits Gencat (tramits.gencat.cat). A aquests efectes, les sol·licituds, escrits i comunicacions
efectuades per mitjans electrònics es consideren presentats davant l'Administració de la Generalitat de
Catalunya quan s'enregistrin en el seu registre telemàtic a través de tràmits.gencat.cat i quedi constància a
l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus
de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la persona representant, i identificació de
l'òrgan al qual s'adreça.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant
l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres
dies hàbils consecutius.

— 4 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria.

— 5 Òrgan instructor

L'òrgan competent per a la gestió i tramitació d'aquests ajuts serà la gerència de l'INEFC.

— 6 Òrgan resolutori
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L'òrgan competent per a la resolució dels procediments per a la concessió dels ajuts és el/la director/a de
l'INEFC.

— 7 Import dels ajuts

L'import de l'ajut s'estableix d'acord amb allò previst pel Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova
l'Estatut del personal investigador en formació.

La retribució del primer i segon any serà de 16.392,26 euros bruts anuals; i per als ajuts del tercer any l'import
serà de 17.563,14 euros bruts anuals. Aquestes quantitats es liquidaran per 12 mensualitats.

Atenent el que preveu el Reial decret 103/2019, d'1 de març, els imports dels ajuts es podran incrementar,
d'acord amb l'actualització de la taula salarial recollida en el conveni únic de personal laboral de l'Administració
General de l'Estat i sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti.

— 8 Termini de resolució

El termini màxim de resolució de les sol·licituds serà de tres mesos a comptar des de l'endemà de la data de
publicació d'aquesta convocatòria.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimat l'ajut sol·licitat per silenci
administratiu.

La resolució de concessió i/o de denegació es publicarà al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (seu.gencat.cat). Aquesta publicació substituirà la notificació
individual i tindrà els mateixos efectes.

Per tal de fer-ne més difusió, i amb efectes informatius, es comunicarà el resultat de la resolució mitjançant la
pàgina web de l'INEFC (inefc.gencat.cat).

— 9 Incorporació

Tots els contractes començaran preferentment el primer dia de cada mes.

— 10 Renúncia i substitucions

Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre les persones beneficiàries durant els primers
sis mesos comptats a partir de la publicació de la resolució de concessió podran ser cobertes mitjançant
resolució del/de la director/a de l'INEFC amb l'adjudicació de les vacants a les persones sol·licitants que figurin
a la llista de reserva del centre corresponent en el qual s'ha produït la baixa i que continuïn estant matriculats
al programa de doctorat.

El període de gaudi del nou candidat o candidata serà pel temps restant fins a completar els 36 mesos de l'ajut
al qual s'ha renunciat.

— 11 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa prevista en la base 17.1 de l'Ordre
PRE/178/2021, de 16 de setembre.

El termini màxim de presentació d'aquesta documentació justificativa finalitzarà un cop transcorreguts 6 mesos
des de la data de finalització del període d'execució total del programa, des de la data de la lectura de la tesi
doctoral, o des de la data de la renúncia.

La documentació justificativa s'ha de presentar de forma electrònica pels mitjans electrònics de Tràmits Gencat
(tramits.gencat.cat) en els termes que preveu la base 6.3.

Contra la resolució del director de l'INEFC de concessió o denegació dels ajuts sol·licitats, que no posa fi a la
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via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona
titular del Departament de la Presidència 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, d'acord amb el que estableixen l'article 76
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, i els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de la Presidència en el
termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que
estableixen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 16 de desembre de 2021

Eduard Inglés Yuba

Director

(21.354.023)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8568 - 22.12.20214/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21354023-2021




