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Diligència per la qual es fa pública la llista de persones interessades que han 
d’esmenar la seva solꞏlicitud, en el marc de la convocatòria per a la concessió de la 
22a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a 
l’exterior de l’Agència Catalana de Turisme  
 
La Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol (DOGC núm. 7915 – 11.7.2019), aprova les 
bases reguladores de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a 
l’exterior de l’Agència Catalana de Turisme. 
 
La Resolució EMC/2067/2019, de 16 de juliol (DOGC núm. 7925 – 25.7.2019), obre la 
convocatòria per a la concessió de la 22a promoció de les beques de formació en 
màrqueting turístic de Catalunya a l’exterior de l’Agència Catalana de Turisme (ref. BDNS 
467002). 
 
L’article setè de la Resolució EMC/2067/2019, de 16 de juliol, estableix que el termini de 
presentació de solꞏlicituds serà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 23:59 hores del 16 de setembre de 
2019. 
 
La base 6.4 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, estableix que en cas que calgui 
esmenar la solꞏlicitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al 
tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat 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 solꞏlicitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini 
de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al 
tauler electrònic de l'Administració, s'entendrà que les persones solꞏlicitants desisteixen de 
la seva solꞏlicitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 esmentada. 
 
 
La base 12.2 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, estableix que 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 solꞏlicituds, de la 
tramesa i recepció de qualsevol altra documentació complementària que presentin les 
persones solꞏlicitants, 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 Turismes 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. 
 
 
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 solꞏlicituds, d’acord amb els termes establerts al document  annex. 

Página 1 de 4



  3018C19                             

 

 
 
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 electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per esmenar les seves 
solꞏlicituds. En cas de no esmenar la solꞏlicitud pel que fa a la documentació bàsica, 
s’entendrà que les persones solꞏlicitants desisteixen de la seva solꞏlicitud, 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 2019

NÚM. EXP. NOM SOL·LICITANT Documentació bàsica Documentació no bàsica
2019 BACT 00016 Anglí Griñó, Anna  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
2019 BACT 00068 Arias Fillat, Pau  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
2019 BACT 00079 Boix Sin, Joana  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00089 Bolós De Paz, Júlia  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari
 - Sol·licitud en paper signada

 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00022 Busquets Casas, Alba  - Sol·licitud en paper signada  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00081 Clemente Campderrós, Miriam  - Sol·licitud en paper signada

2019 BACT 00062 Domingo Font, Vanila  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00074 Domingo Julià, Laura  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari
 - Sol·licitud en paper signada

 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00091 Fernández Gómez, Maria  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00082 Gaeta Soler, Clara  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00090 García Pacheco, Laura  - Sol·licitud en paper signada  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00092 Garrell Casasas, Berta  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00017 Gimenez Martinez, Roxana  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00075 Jiménez Commault, Desireé  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00052 Juste Gort, Maria Teresa  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00064 León Martín, Nerea  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00013 Llebaria Masero, Albert  - Sol·licitud en paper signada  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00035 Marín Muñoz, Sara  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00083 Martínez Barceló, Júlia  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00015 Martínez Sancho, Judit  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari
 - Sol·licitud en paper signada

 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00003 Matas Cirici, Sergi  - Sol·licitud en paper signada  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00010 Molist Font, Gemma  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00004 Molist Niubó, Aina  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00053 Monteis Borràs, Núria  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00050 Montes Recasens, Òscar  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD

Beques Agència Catalana de Turisme 2019

NÚM. EXP. NOM SOL·LICITANT Documentació bàsica Documentació no bàsica
2019 BACT 00059 Múgica Parera, Júlia  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
2019 BACT 00023 Muñoz Roselló, David  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
2019 BACT 00014 Naspler Peraire, Gemma  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
2019 BACT 00041 Pal , Alexandra  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
2019 BACT 00007 Palma Orlach, Andrea  - Fotocòpia compulsada del títol

universitari
 - Sol·licitud en paper signada

 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00048 Pedregal Pascual, Marta  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00078 Pelaez Rubio, Mireia  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari
 - Sol·licitud en paper signada

 - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00072 Perales Sobredo, Júlia  - Sol·licitud en paper signada  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00025 Plana Arregui, Beatriz  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00073 Prat Diez, Alba  - Sol·licitud en paper signada

2019 BACT 00077 Puig Galvez, Mireia  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00070 Rius Montaner, Núria  - Sol·licitud en paper signada  - Altra documentació no bàsica:  Enllaç
del video currículum d'1 minut i amb la
preferència de destinacions

2019 BACT 00008 Rusiñol Podadera, Laia  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00040 Santamarta Espuña, Lluís  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00066 Santos Guarch, Paula  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00030 Serret Juseu, Alex  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00044 Tobeña Mata, Janna  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari

2019 BACT 00046 Vicente Artigas, Arnau  - Fotocòpia compulsada del títol
universitari
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