
   
 

   
 

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 24a promoció de les beques de formació en màrqueting 

turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme 

En data 11 de juliol de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7915 la Resolució 

EMC/1889/2019, que aprova les bases reguladores de les beques de formació 

en màrqueting turístic de Catalunya a l’exterior de l’Agència Catalana de 

Turisme. 

En data 28 de juliol de 2021, es va publicar al DOGC núm. 8467 la Resolució 

EMC/2358/2021, que aprova la 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. 

En data 11 d’agost de 2021, es va publicar al DOGC núm. 4877 la Resolució 

EMT/2629/2021, que obre 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. 

L’article setè de la Resolució EMT/2629/2021 abans esmentada estableix que 

el termini de presentació de 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. 

La base 6.4 de la Resolució EMC/1889/2019 abans esmentada, modificada per 

la Resolució EMC/2358/2021 també esmentada,  estableix que 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. 

La base 12.2 de la Resolució EMC/1889/2019 abans esmentada, modificada 

per la Resolució EMC/2358/2021 també esmentada, estableix que 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. 

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. 

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 que cal 

presentar per continuar valorant les seves sol·licituds, d’acord amb els termes 

establerts al document annex. 

Al tractar-se de documentació no bàsica, en cas de no presentar aquesta 

documentació en un termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la 

publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració, la 

valoració corresponent a l’apartat Vídeo currículum, no podrà ser puntuada i 

quedarà amb zero punts (veure Base 9 de la Resolució EMC/1889/2019 abans 

esmentada, modificada per la Resolució EMC/2358/2021 també esmentada). 

La documentació s'ha de presentar segons el model normalitzat i seguint les 

instruccions que estaran disponibles al web de Tràmits de la Generalitat de 

Catalunya  (http://web.gencat.cat/ca/tramits), dintre del tràmit Beques de 

formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior (2022). Aquesta 

documentació es presentarà preferentment per mitjans telemàtics. 

Signat a Barcelona 

La Responsable de la Unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa 

Agència Catalana de Turisme

http://web.gencat.cat/ca/tramits


   
 

   
 

REGISTRE 
D’ENTRADA 

DNI/NIE 
Sol·licitant 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

9015-1447592/2021 53970628R 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015-1471024/2021 48038547B 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015-1540740/2021 47727927Y 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015/1550031/2021 39929099H 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015/1550577/2021 41577245F 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015/1589115/2021 46491034F 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015/1589543/2021 25624405J 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015/1589544/2021 49240453Y 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015/1592166/2021 43565141J 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 

9015/1592201/2021 47977507J 
Currículum acadèmic i professional amb 
enllaç vàlid al vídeo currículum d'1 minut 
màxim de durada. 
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