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Diligència per la qual es fa pública la llista de persones interessades que han 
d’esmenar la seva sol·licitud, en el marc de 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  
 
La Resolució EMC/1714/2018, de 23 de juliol (DOGC núm. 7672 – 26.7.2018), aprova les 
bases reguladores de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a 
l’estranger de l’Agència Catalana de Turisme. 
 
La Resolució EMC/1893/2018, de 26 de juliol (DOGC núm. 7680 – 7.8.2018), 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’article setè de la Resolució EMC/1893/2018, de 26 de juliol, estableix que 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. 
 
La base 7.4 de la Resolució EMC/1714/2018, de 23 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/1714/2018, de 23 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 
 
 
 
 
 
Manuel Molina Clavero 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD

Beques Agència Catalana de Turisme 2018

NÚM. EXP. Sol.licitant Documentació bàsica Documentació no bàsica
2018 BACT 00032 21775202K  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00001 21785691E  - Sol·licitud  - en paper signada
 - Fotocòpia compulsada del títol universitari

 - Altra documentació no bàsica:   - carta de
motivació

2018 BACT 00046 39933700L  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00031 41012092X  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00011 41577245F  - Sol·licitud  - en paper signada  - Altra documentació no bàsica:   - vídeo
currículum

2018 BACT 00047 43573599F  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00003 45881624M  - Sol·licitud  - en paper signada  - Altra documentació no bàsica:   - vídeo
currículum

2018 BACT 00016 45934046X  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00006 46700877K  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00022 47322743J  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00039 47324510D  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00029 47594659T  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00038 47638314R  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00030 47773874E  - Sol·licitud  - en paper signada

2018 BACT 00005 47861631B  - Altra documentació no bàsica:   - vídeo
currículum

2018 BACT 00042 47918235N  - Sol·licitud  - en paper signada

2018 BACT 00024 48040899V  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00037 48095357B  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00026 48107512E  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00045 78092285V  - Fotocòpia compulsada del títol universitari

2018 BACT 00048 79274522P  - Sol·licitud  - en paper signada
 - Fotocòpia compulsada del títol universitari

 - Altra documentació no bàsica:   - vídeo
currículum i carta de motivació
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