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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
RESOLUCIÓ EMC/1893/2018, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la 21a
promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'estranger de l'Agència
Catalana de Turisme (ref. BDNS 410588).
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 experiència, 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'estranger de l'Agència Catalana de Turisme van ser aprovades mitjançant Resolució
EMC/1714/2018, de 23 de juliol (DOCG núm. 7672, de 26/07/2018).
Per això, atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta del
director 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 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).

Resolc:

Primer.- Objecte:
Obrir la convocatòria per a la concessió de la 21a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic
de Catalunya a l'estranger de l'Agència Catalana de Turisme.

Segon.- Bases reguladores
Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix la Resolució EMC/1714/2018, de
23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de formació en màrqueting turístic de
Catalunya a l'estranger de l'Agència Catalana de Turisme.

Tercer.- Partida pressupostària i import màxim
Destinar a la concessió d'aquestes beques un import de cent quaranta-vuit mil euros (148.000€) IVA inclòs,
corresponent a l'exercici 2019, a la partida 2. Màrqueting. Promoció. Comunicació i Tecnologies de la
Informació TIC/60. Mercats / 02 Beques ACT/ 010 Programa Beques ACT (corresponent a l'aplicació
pressupostària 480.0001 del pressupost per classificació econòmica de la Generalitat).
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
del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Quart.- Dotació
Per aquesta 21a promoció el nombre de beques serà de 6 i pot ser inferior segons les disponibilitats
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pressupostàries, d'acord amb el que disposa l'article 92.2 g bis del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Aquestes 6 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 146,81€.
--1 beca amb destinació Frankfurt, on es requereix la llengua alemanya. Dotació per beca: 20.642,39 euros,
més la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 146,81€.
--2 beques 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 146,81€.
--1 beca amb destinació Brussel·les, on es requereix la llengua anglesa (es valoraran els coneixements de
francès i holandès). Dotació per beca: 22.850,69 euros, més la despesa de l'assegurança d'assistència en
viatge per un import de 146,81€.
--1 beca amb destinació Nova York, on es requereix la llengua anglesa. Dotació per beca: 32.450,00 euros,
més la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 146,81€.
Per aquesta destinació l'Agència Catalana de Turisme assumirà les despeses de gestió d'obtenció del visat fins
a un import màxim de 1.250€, així com l'assegurança d'assistència sanitària obligatòria fins a un import màxim
de 1.000€ (per any).
Les despeses dels desplaçaments als corresponents països de destinació de la beca aniran a càrrec de la
persona beneficiària de la beca.
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.
La pòlissa d'assegurança 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'estranger de la persona
assegurada, no queden coberts per aquesta pòlissa.
L'Agència Catalana de Turisme, d'acord amb el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre pel qual es regulen els
termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en
programes de formació, en desenvolupament del previst en la disposició tercera de la Llei 27/2011 d'1 d'agost
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, inclourà en el règim general
de la Seguretat Social les persones beneficiàries de les beques.
Així mateix les persones beneficiàries de la beca hauran de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea, document
personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un
punt de vist mèdic, durant una estada temporal al territori de l'Espai Econòmic Europeu.

Cinquè.- Durada
La durada de la beca serà des del 8 de gener fins el 31 de desembre de 2019. L'Agència Catalana de Turisme
podrà prorrogar aquesta beca fins el 24 de desembre de 2020, sempre que hi hagi disponibilitat
pressupostària.
En el cas de Nova York, l'estada màxima permesa al país és de 18 mesos, per tant, la pròrroga seria fins el 7
de juliol de 2020.

Sisè.- Beneficiaris
Poden ser persones beneficiàries d'aquestes beques les previstes a la base 2a de l'annex 1 de la Resolució
EMC/1714/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de formació en
màrqueting turístic de Catalunya a l'estranger de l'Agència Catalana de Turisme.

Setè.- Termini de presentacions de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 15 de setembre de 2018.
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Vuitè.- Unitat competent per a la gestió
L'AGAUR instruirà i tramitarà els procediments per a la concessió d'aquestes beques. Concretament, serà
l'encarregada 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. Els termes d'aquesta col·laboració
s'establiran mitjançant conveni entre l'Agència Catalana de Turisme i l'AGAUR.
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.

Novè.- Òrgan competent per a la resolució.
1 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre la concessió de les beques és la persona titular de la
direcció general 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 final, degudament motivada amb els criteris de valoració de les bases, es publicarà al DOGC i als
llocs previstos en la base 13a de l'Annex 1 de la Resolució EMC/1714/2018, de 23 de juliol, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'estranger de
l'Agència Catalana de Turisme.
2 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.

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

Barcelona, 26 de juliol de 2018

Xavier Espasa i Añoveros
Director general

(18.215.040)
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