Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya
RESOLUCIÓ
per la qual s’atorguen, per a l’any 2018, les subvencions a treballs de recerca sobre
Administració pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Antecedents
1. En data 12 de juny de 2017 es publica al DOGC núm. 7388, la Resolució GAH/1309/2017,
de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
a treballs de recerca sobre Administració pública.
2. En data 3 d’abril de 2018 es publica al DOGC núm. 7590, la Resolució GAH/590/2018, de
20 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre
Administració pública per a l’any 2018.3. Transcorregut el tràmit de presentació de
sol·licituds i d’esmenes, el 22 de maig de 2018 es constitueix la Comissió tècnica de
selecció, de conformitat amb la base 9 de l’annex de les bases reguladores de la
convocatòria esmentada. La comissió tècnica valora els projectes de recerca presentats; en
aquesta fase s’atorguen un màxim de 50 punts a cada projecte. La Comissió proposa una
llista de 13 projectes per tal que passin a la segona fase d’avaluació prevista i acorda que,
atès que d’acord amb les bases no seran objecte de subvenció els projectes que tinguin
menys de 65 punts, no passaran a la segona fase els projectes que tinguin una puntuació
inferior a la meitat d’aquesta puntuació, és a dir 32,5.
3. Els 13 projectes seleccionats en la primera fase són avaluats per l’AGAUR, mitjançant
persones expertes, d’acord amb el seu reglament d’avaluació. En aquesta fase s’atorguen
com a màxim 50 punts.
4. El dia 3 de setembre de 2018 es fa pública, mitjançant el tauler electrònic d’acord a
l’article 11.1 de les bases reguladores, la resolució provisional de 2 de juliol de 2018 per la
qual s’atorguen, per a l’any 2018, les subvencions a treballs de recerca sobre Administració
pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
5. En el termini establert tots els adjudicataris han presentat a l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca la documentació requerida per a l’acceptació de la subvenció.
6. El projecte “La gamificació com a metodologia de formació contínua a l’Administració
pública”, ha introduït un canvi en el seu equip d’investigadors, d’acord amb el document
d’acceptació presentat amb data 18.09.2018, en virtut a l’article 15 de la Resolució
GAH/1309/2017, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública.
Fonaments de dret
El punt 13.1 de la Resolució GAH/1309/2017, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració
pública estableix que la resolució de la convocatòria correspon a la direcció de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de l’òrgan instructor, d’acord amb les dues
fases d’avaluació.
Per tot això, a proposta de l’òrgan instructor,
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RESOLC:
1. Atorgar les subvencions per a treballs de recerca sobre Administració pública als 7
projectes que han obtingut més punts de mitjana, un cop sumades les puntuacions de les
dues fases d’avaluació, i que figuren a l’annex 1 d’aquesta resolució, pel 100% del
pressupost sol·licitat d’acord amb el punt 9 de les bases i dins del crèdit total aprovat per a
aquesta convocatòria.
2. Designar com a grups aspirants suplents, en cas de renúncia, els grups que no han
resultat adjudicataris però que han obtingut una puntuació superior a 65 punts (vegeu annex
2)
3. Denegar les sol·licituds que figuren a l’annex 3 atès que no van superar la primera fase
d’avaluació per baixa puntuació.
4. Acceptar la renúncia de l’investigador amb DNI 40352577CI del projecte “La gamificació
com a metodologia de formació contínua a l’Administració pública” adjudicat a la institució
amb CIF Q0818001J i autoritzar-ne la substitució per l’investigador amb DNI 47700540N.
5. Notificar aquesta resolució a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la
notificació individual i té els mateixos efectes.
6. Que es tramitin els documents comptables que corresponguin per a la disposició de crèdit
i el pagament dels imports detallats a l’annex 1 d’aquesta resolució a les entitats
beneficiàries.
7. L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la
comptabilització de la disposició de crèdit a favor dels beneficiaris en el sistema corporatiu
de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les
obligacions econòmiques derivades que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa
competent hagi verificat el compliment de la finalitat de l’objecte de la subvenció i el compte
justificatiu de les despeses elegibles presentades pel beneficiari.
Contra la resolució de concessió o denegació, que no exhaureix la via administrativa, les
persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte
o davant el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Secretari General del Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública
Per suplència del director (Resolució de 7 de juny de 2018,
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública)
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Annex 1
Projectes a subvencionar

Projectes

La innovació en la
prestació dels serveis
públics a través de la
personalització i prestació
proactiva mitjançant l’ús
dades massives i la
intel·ligència artificial
Big Data per analitzar la
mobilitat de les persones i
optimitzar els serveis de
transport públic
Impacte intern de
l’aplicació de la normativa
de transparència en els
ajuntaments catalans
Experimentació social i
polítiques públiques
conductuals: aplicació a la
fiscalitat
Gestió de les dades
obertes: models i protocols
per al govern obert i
reutilització de la
informació
Estudi sobre els criteris
d’adjudicació en contractes
d’obra pública i serveis als
ens locals i
supramunicipals de
Catalunya
La gamificació com a
metodologia de formació
contínua a l’Administració
pública

Institució

Puntuació 1a
fase

Puntuació
2a fase

Puntuaci
ó total

Import atorgat

G60667813

44,36

45,50

89,86

10.000,00 €

Q9350003A

40,79

48,79

89,58

10.000,00 €

Q0818001J

37,64

48,43

86,07

10.000,00 €

Q0818002H

36,79

49,14

85,93

10.000,00 €

G60667813

40,57

43,64

84,21

10.000,00 €

Q0818001J

39,00

40,71

79,71

9.700,00 €

Q0818001J

33,00

46,29

79,29

9.971,00 €
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Annex 2
Grups designats com a suplents en cas de renúncia

Projectes

La remunicipalització dels serveis
públics locals des de la perspectiva
de l’ocupació pública: aspectes
laborals, administratius i de funció
pública
Transparència, govern obert, bon
govern i governança en l’àmbit de les
polítiques d’ordenació del territori
Els indicadors de gestió en
l’Administració Pública Local: anàlisi
de compliment i visió comparativa.
La millora de les competències
intraprenedores com a estratègia
d’innovació a les Administracions
públiques: donant visibilitat al talent
ocult
De l’ètica pública al públic
compliance managment: estudi del
cas de la Universitat de Barcelona
Avaluació de la transferència en l’ecomunitat d aprenentatge de
fisioterapeutes sobre escales de
valoració de la participació dels
alumnes en els centres educatius

Institució

Puntuació
1a fase

Puntuació
2a fase

Puntuació
total

G60667813

36,14

42,21

78,35

Q6750002E

34,64

41,93

76,57

Q6750002E

34,79

41,50

76,29

G59330795

33,57

42,50

76,07

Q0818001J

32,50

42,71

75,21

Q0818001J

32,79

40,64

73,43
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Annex 3
Projectes denegats

Projectes denegats
Desenvolupament d’una metodologia per a l’anàlisi de la
Compra Pública Innovadora des de la sostenibilitat
Avaluació de les associacions públicoprivades a Catalunya
en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible
(SDGS)
Modificacions pressupostàries i sobrecostos a l’obra
pública: identificació i recomanacions de gestió per a les
administracions locals
Transparència i partits polítics: obligacions comptables i
publicitat activa
Innovació i apoderament dels treballadors a l’administració
pública: més enllà de les comunitats de pràctica.
Estratègies de dinamització d’experiències de participació
innovadores promogudes per l’administració local.
Aspectes clau per a una millora continuada de la
participació
Directrius per a la millora dels portals de transparència i
accés a la informació pública. Proposta d’un nou model per
a la publicitat de la informació dels contractes públics
d’execució d’obra.
Avaluem per a millorar la gestió científica en un institut de
recerca biomèdica
El relleu generacional i la contractació de professorat
universitari des de la perspectiva del dany social. Dos
casos de la Universitat de Barcelona.
Autoritats reguladores en matèria d’energia nuclear:
models institucionals i funcionals i el seu potencial
d’aplicació a Catalunya

Institució

Puntuació
primera fase

Q0818003F

31,50

R3168001J

31,43

Q0818002H

29,64

Q0818001J

29,07

Q0818002H

28,00

G58506981

26,64

Q6750002E

25,64

Q5856414G

24,57

Q0818001J

23,21

Q0818001J

19,57

