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Diligència per la qual es fa pública la llista d’interessats que han d’esmenar la seva 
sol·licitud, en el marc de la convocatòria per a la concessió de la 20a promoció de les 
beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de l’Agència 
Catalana de Turisme. 
 
La Resolució EMC/1724/2017, de 14 de juliol (DOGC núm. 7416 – 20.7.2017), aprova les 
bases reguladores de les beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya 
de l’Agència Catalana de Turisme. 
 
La Resolució EMC/1822/2017, de 25 de juliol (DOGC núm. 7422 – 28.7.2017), obre la 
convocatòria per a la concessió de la 20a promoció de les beques de suport a la promoció 
turística de la marca Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme. 
 
La base 7.2 de la Resolució EMC/1724/2017, de 14 de juliol, estableix que el termini per 
presentar la sol·licitud serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 15 de setembre de 2017.  
 
La base 7.4 de la Resolució EMC/1724/2017, de 14 de juliol, estableix que en general, les 
actuacions d'aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es 
faran públiques al tauler d'anuncis de l'AGAUR, al Tauler electrònic de l'Administració de la 
Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, a títol informatiu, a la seva 
pàgina web. Especialment en el cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la 
persona interessada, mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR, a la seva 
pàgina web i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una 
diligència del director executiu o directora executiva de l'AGAUR amb la relació de la 
documentació bàsica i la documentació no bàsica 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 deu dies comptadors des de l'endemà de la 
publicació de la diligència corresponent al tauler d'anuncis de l'AGAUR, s'entén que les 
persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 
68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
La base 8 de la Resolució EMC/1724/2017, de 14 de juliol, estableix que l’AGAUR instruirà 
i tramitarà els procediments per a la concessió d’aquestes beques. Concretament serà 
l’òrgan encarregat de la recepció de les sol·licituds i de la tramesa i recepció de qualsevol 
altra documentació complementària que presentin les persones sol·licitants i les persones 
beneficiàries de les beques, així com de notificar la resolució de concessió o denegació de 
les beques als interessats i de tots aquells actes administratius relacionats amb les beques 
objecte d’aquestes bases. 
 
 
Per tant,  
 
Mitjançant aquesta Diligència, una vegada duta a terme la revisió de la documentació 
aportada per les persones interessades dins el termini legal previst, es notifica a les 
persones interessades la documentació bàsica i no bàsica que cal presentar per continuar 
tramitant les seves sol·licituds, d’acord amb els termes establerts al document  annex. 
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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 persones interessades disposen 
de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta diligència al 
tauler d’anuncis de l’AGAUR, a la seva pàgina web i al Tauler electrònic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, per esmenar les seves sol·licituds. En cas de no esmenar la 
sol·licitud pel que fa a la documentació bàsica, s’entendrà que les persones sol·licitants 
desisteixen de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’haurà de dictar en els 
termes establerts a l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 
En relació amb la documentació no bàsica, si les persones interessades no l’aporten  en el 
termini esmentat a l’apartat anterior, es continuarà la seva tramitació amb la informació que 
hi figura. 
 
 
Signat a Barcelona 
 
 
El director executiu de l’AGAUR 
 
 
 
 
 
Jordi Mas i Castellà 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD

Beques Agència Catalana de Turisme 2017

Núm. exp. ID SOL·LICITANT DOC BASICA DOC_NO_BASICA
2017 BACT 00052 39383216V  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00038 39438949K  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00010 39907407S  - Sol·licitud  - en paper signada

2017 BACT 00061 40451295E  - Sol·licitud  - en paper signada

2017 BACT 00067 41553957H  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00046 41555587S  - Sol·licitud  - en paper signada

2017 BACT 00025 41555661C  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00041 41559619E  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00024 45964261A  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00002 46992563K  - Sol·licitud  - en paper signada  - Altra documentació no bàsica:   - enllaç del
videocurrículum

2017 BACT 00017 47112801S  - Altra documentació no bàsica:   - enllaç del
videocurrículum

2017 BACT 00037 47173377D  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00033 47323370L  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00042 47323987S  - Altra documentació no bàsica:   - enllaç del
videocurrículum

2017 BACT 00073 47422200H  - Signatura de la sol·licitud  - Altra documentació no bàsica:   - Dades del
nivell de català

2017 BACT 00028 47746947M  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00044 47790225C  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00056 47792341C  - Sol·licitud  - en paper signada

2017 BACT 00049 47844876T  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00058 47848549Q  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari
 - Sol·licitud  - en paper signada

2017 BACT 00055 47853790J  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00005 47861631B  - Sol·licitud  - en paper signada  - Altra documentació no bàsica:   - enllaç del
videocurrículum

2017 BACT 00016 47923895Z  - Sol·licitud  -  en paper signada ; Títol universitari  - Altra documentació no bàsica:   -  enllaç del
videocurrículum

2017 BACT 00051 47933920B  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00022 47950444K  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00023 47950749G  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00060 47990744W  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00064 48021575J  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00031 48033122Z  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00014 48055902R  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00032 53637489V  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00009 77618055R  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00047 77791194L  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00030 78092285V  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00054 78099570B  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00062 X5025414Y  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari

2017 BACT 00069 X7799384S  - Altra documentació bàsica:   - Títol universitari  - Altra documentació no bàsica:   - enllaç del
videocurrículum
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