
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMT/2629/2021, de 3 d'agost, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de la
24a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència
Catalana de Turisme (ref. BDNS 578678).

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) vol promoure la professionalització en el sector mitjançant la formació de
personal en promoció turística per tal d'enriquir la cartera de recursos humans del sector turístic.

Per tal de fomentar aquesta professionalització, l'Agència Catalana de Turisme ofereix un programa de beques
adreçades a persones amb titulació universitària amb la finalitat que, posteriorment, puguin aplicar aquesta
experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Atesa 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 (DOCG núm. 7915,
d'11.7.2019); modificada mitjançant la Resolució EMT/2358/2021, de 20 de juliol (DOGC núm. 8467, de
28.7.2021);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu
Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de
25.7.2006), que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les
subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i la Llei 4/2017, de 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017);

D'acord amb les facultats que em confereixen l'article 10 de la Llei 15/2007, de 5 de desembre, de l'Agència
Catalana de Turisme (DOGC núm. 5030, de 17.12.2007); i l'article 13 del Decret 192/2009, de 9 de desembre,
d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de Turisme (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), en relació amb
l'article 92.3 i l'article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de
l'esmentada Llei de finances públiques de Catalunya,

Resolc:

-1 Objecte

Fer pública la convocatòria per a la concessió de la 24a promoció de les beques de formació en màrqueting
turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme (ref. BDNS 578678).

El procediment per a la concessió de les subvencions és la 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, 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 (DOCG núm. 7915, d'11.7.2019); modificada per la Resolució EMT/2358/2021, de 20 de juliol (DOGC
núm. 8467, de 27.7.2021).

-2 Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix la Resolució EMC/1889/2019, de
8 de juliol, abans esmentada; i la seva modificació, publicada a la Resolució EMT/2358/2021, de 20 de juliol,
també esmentada.
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-3 Partida pressupostària i import màxim

Es destina a la concessió d'aquestes beques un import màxim de cent cinquanta-sis mil vuits-cents trenta-vuit
euros amb quaranta-set cèntims (156.838,47 euros), corresponent a l'exercici 2022, 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, a conseqüència de les restriccions que derivin del
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-4 Dotació

Per aquesta 24a promoció el nombre de beques serà de set, 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 set beques es distribueixen de la manera següent:

a) Una beca amb destinació Madrid, en la qual es requereix la llengua anglesa. Dotació de 16.761,97 euros,
més la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 136,42 euros.

b) Una beca amb destinació París, en la qual es requereix la llengua francesa. Dotació de 24.361,51 euros,
més la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 136,42 euros.

c) Una beca amb destinació Londres, en la qual es requereix la llengua anglesa. Dotació de 25.840,90 euros,
més la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 136,42 euros, així com l'assegurança
d'assistència sanitària per un import de 530,02 euros.

d) Una beca amb destinació Brussel·les, en la qual es requereix la llengua anglesa. Dotació de 22.715,14
euros, més la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 136,42 euros.

e) Dues beques amb destinació Frankfurt, en la qual es requereix la llengua alemanya. Dotació de 20.519,94
euros, més la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 136,42 euros.

f) Una beca amb destinació Milà, en la qual es requereix la llengua italiana. Dotació de 20.567,68 euros, més
la despesa de l'assegurança d'assistència en viatge per un import de 136,42 euros.

Les despeses dels desplaçaments als països de destinació de la beca aniran a càrrec de les persones
beneficiàries.

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 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 una 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.

-5 Durada

La durada de les beques serà des del 10 de gener fins al 31 de desembre de 2022.

Sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, l'Agència Catalana de Turisme podrà prorrogar aquestes
beques fins al 22 de desembre de 2023.

-6 Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes beques les que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'esmentada
Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol (DOCG núm. 7915, d'11.7.2019), modificada per la Resolució
EMT/2358/2021, de 20 de juliol (DOGC núm. 8467, de 27.7.2021).
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-7 Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de les 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 2021.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds i de la documentació a lliurar s'estableixen a les bases 6 i
7 de l'annex 1 de l'esmentada Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, modificada per la Resolució
EMT/2358/2021, de 20 de juliol.

-8 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.

El tribunal estarà format per les persones següents:

El senyor Patrick Torrent i Queralt, que actuarà com a president.

La senyora Maria Carme Pons i Solà, com a presidenta suplent.

La senyora Gemma Brufau i Sans, que actuarà com a vocal.

La senyora Mònica Santa Eulàlia i Riera, com a vocal suplent.

La senyora María José Cano de la Cruz, que actuarà com a vocal i secretària.

La senyora Rocío Anahí Fretes Hermosa, com a vocal i secretària suplent.

-9 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,
modificada per la Resolució EMT/2358/2021, de 20 de juliol, la unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa
de l'Agència Catalana de Turisme instruirà i tramitarà els procediments per a la concessió d'aquestes beques.

-10 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,
modificada per la Resolució EMT/2358/2021, de 20 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, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/), i a la
pàgina web de l'ACT (http://act.gencat.cat).

Les persones interessades podran interposar contra la concessió de les beques un 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 amb l'article 76
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

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 amb l'article 76 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Barcelona, 3 d'agost de 2021

Per vacant de la persona titular de la direcció (Resolució de 13.7.2021, del conseller d'Empresa i Treball)

Marta Domènech i Tomàs

Vicepresidenta executiva

(21.221.023)
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