
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2468/2014, de 31 d'octubre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de
cinc beques per a estades a les comunitats catalanes de l'exterior.

El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, pretén
promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per fomentar un millor coneixement pràctic
sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors, amb un èmfasi especial en aquells temes
que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos
programes de beques que s’adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin
aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, té per objecte
regular el suport, la coordinació i la intensificació de les relacions de la Generalitat, de la societat catalana i de
les seves institucions amb les comunitats catalanes establertes fora del territori de Catalunya i les seves
entitats, per canalitzar les aportacions dels col·lectius catalans de l’exterior a la dinàmica de la societat
catalana.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de
maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de
foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.
L’article 6.5 dels Estatuts de l’Agència preveu la possibilitat de gestionar convocatòries de beques d’altres
departaments de la Generalitat.

Vist l'annex 4 de l’Ordre PRE/226/2014, de 25 d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del Departament de la Presidència adreçats
a titulats universitaris;

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i
la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014;

En ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial, d’acord amb el que preveu
l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Resolc:

-1 Objecte

Obrir la convocatòria de cinc beques per a estades a les comunitats catalanes de l'exterior.

Les bases reguladores d’aquestes beques són a l'annex 4 de l’Ordre PRE/226/2014, de 25 d'agost, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior del
Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris.

-2 Persones destinatàries

Podran ser beneficiàries de les beques a què fa referència aquesta Resolució les persones físiques majors
d’edat que compleixin els requisits que preveu la base 2 de l'annex 4 de l’Ordre PRE/226/2014, de 25 d'agost,
per la qual s’aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció
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exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris.

-3 Finançament

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 90.000 euros a càrrec de la partida
pressupostària PR1101 D/440680000/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió
Europea del Departament de la Presidència.

-4 Quantia, durada, localització i dedicació de les beques

4.1 Les destinacions, la durada de cada una de les estades, els objectius específics, els requisits específics i el
període d’incorporació a cada comunitat catalana a l’exterior es determina en l’annex d’aquesta convocatòria.
Excepcionalment, l’inici de les estades es podrà modificar en cas que estigui degudament justificat.

4.2 De la dotació anual de l’estada se’n fan les retencions fiscals corresponents.

-5 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al DOGC.

-6 Òrgans competents per tramitar i resoldre els procediments de concessió de les beques

L’AGAUR serà l’òrgan competent per tramitar els procediments de concessió de les beques i la persona titular
del Departament de la Presidència serà la competent per emetre la resolució final dels procediments de
concessió de les beques.

-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració de la base 7
de l'annex 4 de l’Ordre PRE/226/2014, de 25 d'agost, es publicarà al tauler d’anuncis de l’AGAUR i en el Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica
(tauler.gencat.cat), en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta
convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i publicat la resolució del
procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Aquesta publicació substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com preveu l’article 59.6.b)
de la mateixa Llei. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat
de la resolució a les pàgines web respectives de l’AGAUR i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió
Europea.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques sol·licitades, que posa fi a la via administrativa,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de la seva
publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR i en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat), sens perjudici que es pugui interposar
potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la data de la seva publicació al tauler d’anuncis esmentat, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

-8 Recurs contra aquesta convocatòria

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a
un mes, comptat des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de
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l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-9 Data d'efectes de la Resolució

Aquesta Resolució tindrà efectes des de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

P. d. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.01.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

ANNEX 1

Beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior. Destinacions

Entitat: Casal Català de Brussel·les.

Localitat: Brussel·les (Bèlgica).

Durada: 9 mesos.

Dotació econòmica: 17.800 €.

Període d'incorporació: a partir del mes següent a la resolució del procediment de concessió de les beques i fins
al 31 de desembre de 2015.

Objecte:

Dinamització de les activitats dels joves i de la seva presència a la comunitat.

Programació, realització i dinamització d’activitats culturals tant de la comunitat de destinació com les més
properes geogràficament a aquesta.

Difusió i promoció de la cultura catalana.

Col·laboració en l’àmbit comunicatiu de l’entitat (web, publicacions, etc.).

Dinamització de les activitats de suport a la nova emigració de les comunitats catalanes d'Europa.

Elaboració d’estudis i informes a proposta de l’òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de
l’exterior.

Suport a les iniciatives que es duguin a terme a la zona promogudes per les persones representants de les
comunitats catalanes al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

Col·laboració en l'organització dels esdeveniments de coordinació entre les comunitats catalanes d'Europa.

Requisits específics: domini oral i escrit del francès.

Entitat: Casal Català de Frankfurt am Main.

Localitat: Frankfurt (Alemanya).

Durada: 9 mesos.
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Dotació econòmica: 17.800 €.

Període d'incorporació: a partir del mes següent a la resolució del procediment de concessió de les beques i fins
al 31 de desembre de 2015.

Objecte:

Dinamització de les activitats dels joves i de la seva presència a la comunitat.

Programació, realització i dinamització d’activitats culturals tant de la comunitat de destinació com les més
properes geogràficament a aquesta.

Difusió i promoció de la cultura catalana.

Col·laboració en l’àmbit comunicatiu de l’entitat (web, publicacions, etc.).

Dinamització de les activitats de suport a la nova emigració de les comunitats catalanes d'Europa.

Elaboració d’estudis i informes a proposta de l’òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de
l’exterior.

Suport a les iniciatives que es duguin a terme a la zona promogudes per les persones representants de les
comunitats catalanes al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

Col·laboració en l'organització dels esdeveniments de coordinació entre les comunitats catalanes d'Europa.

Requisits específics: domini oral i escrit de l’alemany.

Entitat: Catalans UK.

Localitat: Londres (Regne Unit).

Durada: 9 mesos.

Dotació econòmica: 20.800 €.

Període d'incorporació: a partir del mes següent a la resolució del procediment de concessió de les beques i fins
al 31 de desembre de 2015.

Objecte:

Dinamització de les activitats dels joves i de la seva presència a la comunitat.

Programació, realització i dinamització d’activitats culturals tant de la comunitat de destinació com les més
properes geogràficament a aquesta.

Difusió i promoció de la cultura catalana.

Col·laboració en l’àmbit comunicatiu de l’entitat (web, publicacions, etc.).

Dinamització de les activitats de suport a la nova emigració de les comunitats catalanes d'Europa.

Elaboració d’estudis i informes a proposta de l’òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de
l’exterior.

Suport a les iniciatives que es duguin a terme a la zona promogudes per les persones representants de les
comunitats catalanes al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

Col·laboració en l'organització dels esdeveniments de coordinació entre les comunitats catalanes d'Europa.

Requisits específics: domini oral i escrit de l’anglès.

Entitat: Orfeó Català de Mèxic.

Localitat: Mèxic D.F. (Mèxic).

Durada: 9 mesos.

Dotació econòmica: 16.800 €.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6745 - 7.11.20144/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14309018-2014



Període d'incorporació: a partir del mes següent a la resolució del procediment de concessió de les beques i fins
al 31 de desembre de 2015.

Objecte:

Dinamització de les activitats dels joves i de la seva presència a la comunitat.

Programació, realització i dinamització d’activitats culturals tant de la comunitat de destinació com les més
properes geogràficament a aquesta.

Difusió i promoció de la cultura catalana.

Col·laboració en l’àmbit comunicatiu de l’entitat (web, publicacions, etc.).

Dinamització de les activitats de suport a la nova emigració de les comunitats catalanes d'Amèrica Central.

Elaboració d’estudis i informes a proposta de l’òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de
l’exterior.

Suport a les iniciatives que es duguin a terme a la zona promogudes per les persones representants de les
comunitats catalanes al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

Col·laboració en l'organització dels esdeveniments de coordinació entre les comunitats catalanes d'Amèrica
Central.

Entitat: Casal de Catalunya de Buenos Aires.

Localitat: Buenos Aires (Argentina).

Durada: 9 mesos.

Dotació econòmica: 16.800 €.

Període d'incorporació: a partir del mes següent a la resolució del procediment de concessió de les beques i fins
al 31 de desembre de 2015.

Objecte:

Període d'incorporació: a partir del mes següent a la resolució del procediment de concessió de les beques i fins
el 31 de desembre de 2015.

Objecte:

Dinamització de les activitats dels joves i de la seva presència a la comunitat.

Programació, realització i dinamització d’activitats culturals tant de la comunitat de destinació com les més
properes geogràficament a aquesta.

Difusió i promoció de la cultura catalana.

Col·laboració en l’àmbit comunicatiu de l’entitat (web, publicacions, etc.).

Dinamització de les activitats de suport a la nova emigració de les comunitats catalanes del Con Sud d'Amèrica.

Elaboració d’estudis i informes a proposta de l’òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de
l’exterior.

Suport a les iniciatives que es duguin a terme a la zona promogudes per les persones representants de les
comunitats catalanes al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

Col·laboració en l'organització dels esdeveniments de coordinació entre les comunitats catalanes del Con Sud
d'Amèrica.

 

(14.309.018)
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