
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMT/2358/2021, de 20 de juliol, de modificació 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.

L'11 de juliol de 2019 es va publicar al DOGC núm. 7915 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, amb l'objectiu de promoure la professionalització mitjançant la formació de
personal en promoció turística per tal d'enriquir una cartera de recursos humans del sector turístic.

L'objectiu de modificació de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, és adaptar la normativa de les beques
que s'hi regulen a la finalització de la vigència del conveni de col·laboració signat el 10 de juliol de 2017 entre
l'Agència Catalana de Turisme (ACT) i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), fet que
implica que l'AGAUR deixa d'actuar com a entitat col·laboradora en la gestió de la convocatòria de beques de
formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior.

Per tot això exposat,

Resolc:

Article 1

Es modifica la base 6.4 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, que queda redactada de la
manera següent:

“6.4 En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació
al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat d'una diligència de la persona que dirigeix la unitat de
Gestió del Talent i Cultura Corporativa de l'Agència Catalana de Turisme 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 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 sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que
disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 esmentada.”

Article 2

Es modifica la base 6.6 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, que queda redactada de la
manera següent:

“6.6 La no oposició a la consulta de dades a altres administracions o organismes que es recull al formulari de
sol·licitud comporta l'autorització a l'Agència Catalana de Turisme a obtenir per interoperabilitat les dades
disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas que es manifesti l'oposició a la consulta,
s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.”

Article 3

Es modifica la base 12.2 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, que queda redactada de
la manera següent:

“12.2 La unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa de l'Agència Catalana de Turisme instruirà i tramitarà
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els procediments per a la concessió d'aquestes beques. També serà la unitat encarregada de la recepció de les
sol·licituds, de la tramesa i la recepció de qualsevol altra documentació complementària que presentin les
persones sol·licitants, així com de notificar la resolució de concessió o denegació de les beques a les persones
interessades. D'altra banda, la unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa de l'Agència Catalana de
Turisme serà l'òrgan encarregat de la tramesa i la 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.”

Article 4

Es modifica la base 15.1 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, que queda redactada de
la manera següent:

“15.1 La resolució 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'Agència Catalana de Turisme (http://act.gencat.cat), en el
termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al
DOGC.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades
podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

La resolució, a més de contenir la relació de persones sol·licitants a les quals se'ls concedeixen les beques,
també contindrà la desestimació de la resta de sol·licituds.

Aquesta publicació substituirà la notificació prevista a l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, tal com preveu l'article 45.1.b) de la mateixa
Llei. Per tal de fer-ne una major difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a la
pàgina web de l'Agència Catalana de Turisme: http://act.gencat.cat.

Contra aquesta resolució es podrà interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del departament
competent en matèria de turisme, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la
resolució al DOGC.”

Article 5

Es modifica la base 20.2 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, que queda redactada de
la manera següent:

“20.2 Es notificaran individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i 41 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es publicaran,
amb efectes informatius, a la pàgina web de l'Agència Catalana de Turisme, així com també al DOGC.”

Article 6

S'elimina el paràgraf cinquè de la base 25 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1889/2019, de 8 de juliol, que
queda redactada de la manera següent:

“-25 Clàusula de cessió de dades personals

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal de concórrer a aquesta
convocatòria es tractaran d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades
personals i a la circulació lliure d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant,
“Reglament General de Protecció de Dades” o “RGPD”), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant “LOPDGDD”), així com qualsevol altra
normativa aplicable o que la pugui substituir en el futur.

El tractament per part de l'Agència Catalana de Turisme es farà amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de
participació a la convocatòria, així com fer les comunicacions que es derivin del gaudiment de la beca i del seu
pagament.

A més, per tal de poder dotar els becaris i becàries seleccionats d'una assegurança de viatge, també es
comparteixen aquestes dades amb la corredoria d'assegurances corresponent.
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Alhora, s'informa que s'utilitzaran les imatges de les persones beneficiàries amb la finalitat de fer difusió de les
persones que han guanyat la beca als canals corporatius d'informació i a les xarxes socials de l'Agència
Catalana de Turisme, i que no es farà en cap cas un ús comercial d'aquestes o cessions a tercers. Abans
d'utilitzar les imatges per a la finalitat i els mitjans indicats, l'Agència Catalana de Turisme sol·licitarà
l'autorització de les persones beneficiàries, la qual podrà ser revocada en qualsevol moment.

Les persones interessades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió (cancel·lació),
portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, adreçant-se a l'Agència Catalana de Turisme, situada al
passeig de Gràcia, 105, 3a planta, 08008 Barcelona, o a l'adreça electrònica lopd.act@gencat.cat.”

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de juliol 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

(21.204.041)
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