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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
RESOLUCIÓ EMC/1799/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la 23a
promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana
de Turisme (ref. BDNS 516570).
L'Agència Catalana de Turisme pretén promoure la professionalització mitjançant la formació de personal en
promoció turística per tal d'enriquir una cartera de recursos humans del sector turístic.
Per tal de fomentar aquesta professionalització, l'Agència Catalana de Turisme ofereix aquest programa de
beques que s'adreça a titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta
experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.
Les bases reguladores que han de regir la concessió de les beques de formació en màrqueting turístic de
Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme van ser aprovades mitjançant Resolució
EMC/1889/2019, de 8 de juliol, (DOCG núm. 7915 – d'11.7.2019).
Per això, atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791,
de 31.12.2002), en base al punt segon de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les
bases reguladores de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència
Catalana de Turisme, i en ús de les facultats que em confereix l'article 10, de la Llei 15/2007, de 5 de
desembre, de l'Agència Catalana de Turisme (DOCG núm. 5030, de 17.12.2007), i d'acord amb el que disposa
l'article 13.3.g) en relació a l'article 21.2 dels Estatuts de l'Agència Catalana de Turisme, aprovats pel Decret
192/2009, de 9 de desembre (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009).

Resolc:

Primer.- Objecte
Obrir la convocatòria per a la concessió de la 23a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic
de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme.
El procediment per a la concessió de les subvencions és de concurrència competitiva, d'acord amb el que
disposa la base 12 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol.

Segon.- Bases reguladores
Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix la Resolució EMC/1889/2019, de
8 de juliol.

Tercer.- Partida pressupostària i import màxim
Destinar a la concessió d'aquestes beques un import de quaranta-tres mil cent euros (43.100€), corresponent
a l'exercici 2021, a la partida 28001 Beques Agència Catalana de Turisme (corresponent a l'aplicació
pressupostària 480.0030 del pressupost per classificació econòmica de la Generalitat).
La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció
abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin
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del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Quart.- Dotació
Per aquesta 23a promoció el nombre de beques serà de dos, però podrà ser inferior segons les disponibilitats
pressupostàries, d'acord amb el que disposa l'article 92.2.g bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Aquestes dues beques es distribueixen de la següent manera:
-1 beca amb destinació Madrid, on es requereix la llengua anglesa. Dotació per beca: 16.862,00 euros, més la
despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 260,95€.
-1 beca amb destinació París, on es requereix la llengua francesa. Dotació per beca: 24.506,89 euros, més la
despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 260,95€.
Les despeses dels desplaçaments als corresponents països de destinació de la beca aniran a càrrec de les
persones beneficiàries.
La pòlissa dassegurança que contractarà l'Agència Catalana de Turisme serà d'assistència en viatge al llarg de
la seva estada. Les despeses mèdiques que hi hagi en el país de residència habitual a l'exterior de la persona
assegurada no queden cobertes per aquesta pòlissa.
L'abonament de les beques es farà efectiu mitjançant transferència bancària mensual en la part proporcional a
l'import de la beca i atesa la seva durada, amb l'excepció de l'assegurança d'assistència en viatge que
assumirà directament l'Agència Catalana de Turisme.

Cinquè.- Durada
La durada de les beques serà des del 8 de gener fins el 31 de desembre de 2021. Sempre que hi hagi
disponibilitat pressupostària, l'Agència Catalana de Turisme podrà prorrogar aquestes beques fins el 24 de
desembre de 2022.

Sisè.- Beneficiaris
Poden ser persones beneficiàries d'aquestes beques les previstes a la base 2 de l'annex 1 de la Resolució
EMC/1889/2019, de 8 de juliol.

Setè.- Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 23:59 hores del 15 de setembre de 2020.
El procediment per a la presentació de les sol·licituds i la documentació a lliurar s'estableixen a les bases 6 i 7
de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol.

Vuitè.- Composició del tribunal
D'acord amb la base 10 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, la selecció de persones
aspirants correspondrà al tribunal. Aquest estarà format per:
-Patrick Torrent i Queralt, que actuarà com a president/a del tribunal. Com a president/a suplent, en el cas que
no pugui assistir el/la titular, Maria Pons i Solà.
-Gemma Brufau i Sans, que actuarà com a vocal. Com a suplent, en cas que no pugui assistir el/la titular,
Mònica Santa Eulàlia i Riera.
-Maria José Cano de la Cruz, que actuarà com a vocal i secretari/ària. Com a vocal i secretari/ària suplent, en
cas que no pugui assistir el titular, Judit Parés i Ballestero.
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Novè.- Unitats competents per a la instrucció i tramitació
D'acord amb el que disposa la base 12.2 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, l'AGAUR i
la unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa de l'Agència Catalana de Turisme instruiran i tramitaran els
procediments per a la concessió d'aquestes beques. Concretament, l'AGAUR serà l'òrgan encarregat de la
recepció de les sol·licituds, de la tramesa i recepció de qualsevol altra documentació complementària que
presentin les persones sol·licitants, així com de notificar la resolució de concessió o denegació de les beques als
interessats. D'altra banda, la unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa de l'Agència Catalana de Turisme
serà l'òrgan encarregat de la tramesa i recepció de la documentació corresponent a les persones beneficiàries
de les beques i de tots aquells actes administratius relacionats amb les beques objecte d'aquestes bases.
L'AGAUR té les funcions d'entitat col·laboradora d'acord amb el que disposa l'article 91.c) del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.

Desè.- Òrgan competent per a la resolució
D'acord amb el que disposa la base 15.2 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, l'òrgan
competent per emetre la resolució de concessió de les beques és la persona titular de la direcció de l'Agència
Catalana de Turisme.
El termini màxim per dictar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de la data d'entrada de la
sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa pertinent, s'entendrà
desestimada la sol·licitud de la beca.
La resolució de concessió, degudament motivada amb els criteris de valoració de les bases, es publicarà al
DOGC. Les persones interessades podran interposar contra la concessió de les beques recurs d'alçada davant
la persona titular del departament competent en matèria de turisme de conformitat amb l'article 121 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 76 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Disposició final.
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar
recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en matèria de turisme, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l'article 121 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Barcelona, 20 de juliol de 2020

David Font i Simon
Director

(20.205.048)
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