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Retards en la resolució i el cobrament 
de beques destinades a l’alumnat 
universitari

Enguany s’han presentat nombroses queixes amb 
relació al retard en el cobrament de les beques ja 
concedides d’acord amb els criteris establerts en 
la convocatòria del Ministeri d’Educació de beques 
de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat 
universitari per al curs 2011/2012. 

El Síndic va demanar informació a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca sobre la data en què pre-
veia  fer  efectives  les  beques  concedides  i  els 
motius de la dilació a l’hora de fer-ne el pagament 
un cop ja dictada la resolució. Cal fer esment de la 
finalitat de les beques, que és facilitar l’accés i la 
consecució  dels  estudis  universitaris  durant  el 
curs 2011/2012, finalitzat en el moment en què es 
van plantejar la major part de les queixes.

La  Secretaria  d’Universitats  i  Recerca  ha  infor-
mat el Síndic que en la major part dels casos, la 
beca general i de mobilitat per al curs 2011/2012, 
ja concedida i pendent d’abonar en el moment en 
què es van presentar les queixes, s’ha fet efectiva 
en  el  període  comprès  entre  el  final  del  mes 
d’agost i el final del mes de setembre d’enguany.  

No obstant això, i tot i haver demanat informació 
sobre aquesta qüestió, el Síndic està pendent que 
la  Secretaria  d’Universitats  i  Recerca  l’informi 
dels  motius  pels  quals  ha  hi  hagut  dilació  en 
molts d’aquests pagaments. 

D’altra  banda,  s’han  presentat  algunes  queixes 
que plantejaven el retard en la resolució d’ajudes 

convocades  per  la  mateixa  Agència  de  Gestió 
d’Ajudes Universitàries i d’Investigació (AGAUR) 
respecte del termini de resolució establert en les 
mateixes  bases  de  les  convocatòries.  També  la 
Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 
general  de  subvencions  estableixen  un  termini 
màxim de sis mesos per emetre la resolució des 
de  la  finalització del  termini de presentació de 
sol·licituds.

El Síndic ha demanat que 
es garanteixi el 
compliment del termini 
de resolució en les 
convocatòries d’ajuts   

En  aquests  casos,  la  Secretaria  d’Universitats  i 
Recerca ha esgrimit com a motius del retard en 
l’emissió de la resolució, d’una banda, el context 
econòmic  actual,  que  requereix  que  totes  les 
convocatòries que afecten el pressupost de l’any 
següent passin una sèrie de tràmits i verificaci-
ons que garanteixin la disponibilitat pressupos-
tària, i, de l’altra, el temps requerit per establir el 
càlcul que determina el finançament de la con-
vocatòria en qüestió. 

El Síndic no qüestiona els requisits i els paràme-
tres establerts en les convocatòries per als ajuts 
destinats a l’alumnat universitari i la recerca. Tot 
i això, sí que ha demanat que, en la mesura que 
sigui  possible,  es  prevegin  les  circumstàncies 
que  poden  dificultar  la  resolució  en  el  termini 
establert i que s’hi adeqüin les dates de la convo-
catòria  per  poder  garantir  el  compliment  del 
termini de resolució establert en tots els casos.

Queixa 00339/2012
La persona interessada es queixa que, un cop transcorregut el termini de resolució establert en la 
convocatòria de beques per a estades de recerca a l’estranger, publicada en el DOGC de 12 de juliol 
de 2011, aquesta encara no s’ha resolt. El Síndic sol·licita informació a l’AGAUR per conèixer la pre-
visió de resolució de la convocatòria i els motius de la dilació. 

L’AGAUR comunica al Síndic la publicació de la resolució de 2 de febrer de 2012, de la convocatòria 
de beques per a estades de recerca fora de Catalunya, en què s’atorga un ajut a la persona interes-
sada.

El context econòmic actual, i el consegüent requeriment que totes les convocatòries que afecten el 
pressupost de l’any següent passin una sèrie de tràmits i verificacions que garanteixin la disponibi-
litat pressupostària, s’argüeixen com a motiu del perquè la convocatòria s’ha resolt fora del termini 
legalment establert. Tot i la resolució de l’objecte de la queixa, el Síndic s’adreça al Departament 
d’Economia i Coneixement i demana que es garanteixi el termini de resolució establert en les convo-
catòries. El coneixement de les dificultats que comporta la crisi econòmica actual quant a la gestió 
de les convocatòries d’ajudes exigeix a l’Administració que, en previsió d’aquestes circumstàncies, 
hi adeqüi les dates i els terminis establerts.
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