
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

PATRONAT CATALUNYA MÓN - CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus de Natolín a
Varsòvia, per al curs acadèmic 2020-2021 (ref. BDNS 503988).

L'article 2 dels Estatuts del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, establerts en
el Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat
Catalunya Món, que esdevé Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-
DIPLOCAT), estableix que aquest ens ha de contribuir a impulsar iniciatives que permetin el coneixement
directe de Catalunya en l'àmbit internacional posicionant la imatge, la reputació i la projecció internacionals de
Catalunya mitjançant l'exportació del millor coneixement de la realitat del país i els seus actius i valors únics,
per tal de fomentar la seva internacionalització.

D'acord amb l'article 4 dels Estatuts esmentats, són funcions del Patronat Catalunya Món-Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya, entre d'altres, atorgar beques i ajuts per encoratjar la recerca, així com
instituir premis amb la mateixa finalitat.

Els canvis i els conflictes que viu el sud i est de la Mediterrània, conformen un escenari a la Mediterrània per al
qual calen noves respostes, de forma urgent. En aquest sentit, el Patronat Catalunya Món-Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya, amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a la política
europea de veïnatge i la política euromediterrània, convoca aquestes beques per cursar el màster en Estudis
interdisciplinaris europeus, focalitzat en les relacions de la UE amb els seus veïns del sud i de l'est, al Col·legi
d'Europa, campus de Natolín, a Varsòvia (Polònia).

De conformitat amb l'article 19 dels Estatuts del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya (en endavant Diplocat), correspon al secretari o secretària general adoptar totes les mesures
necessàries per al correcte funcionament de l'entitat en tots els àmbits de la seva activitat, representar
legalment l'entitat i en cas d'urgència pot actuar sense el previ acord del Ple o del Comitè Executiu, donant-ne
compte immediatament.

La normativa aplicable a l'àmbit subvencional ve regulada al capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/ 2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions; i l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació
del model tipus de bases reguladores aprovat per Acord de GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el
model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el
text íntegre.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en la seva Disposició Addicional tercera (apartats 1 i 2) la
suspensió dels termes i dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius fins que perdi
vigència la declaració de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. L'apartat 3 d'aquesta Disposició Addicional
tercera contempla la possibilitat que l'òrgan competent pugui acordar, mitjançant resolució motivada, les
mesures d'ordenació i instrucció necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat,
vinculats a la suspensió dels terminis dels procediments administratius acordades als apartats 1 i 2.

L'allargament de l'estat d'alarma i de les conseqüències associades, especialment la suspensió dels terminis
dels procediments administratius, podria comportar que les persones eventuals beneficiàries dels ajuts que
atorga Diplocat no poguessin gaudir de les subvencions i ajuts destinades al curs acadèmic 2020-2021. Les
dates per sol·licitar les inscripcions a les universitats o centres d'educació superior en els diferents màsters
universitaris van des del mes de gener al mesos de juny-juliol de 2020. Els terminis per matricular-se (o pre-
matricular-se) també varien entre les diferents universitats, però en tot cas els/les estudiants/es sempre s'han
d'haver matriculat abans d'iniciar els estudis objecte de la beca. Els/les becaris/càries seleccionats/des han de
poder disposar dels imports associats a les beques per procedir al pagament de les matrícules universitàries

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

Núm. 8125 - 4.5.20201/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20118004-2020



abans de l'inici del curs acadèmic. Per aquest motiu, és necessari iniciar ja els tràmits associats a les
convocatòries i que els terminis administratius puguin transcórrer.

La suspensió dels terminis dels procediments relacionats amb les convocatòries dels ajuts que Diplocat destina
als/les estudiants/es suposaria greus perjudicis als seus drets i interessos ja que es podrien veure privats
d'accedir a centres d'estudis referents en l'àmbit de les relacions internacionals pel curs 2020-2021.

Concorre, així, el requisit contemplat a l'apartat 3 per la Disposició Addicional tercera del Reial Decret
463/2020 per poder considerar que la suspensió contemplada als apartats 1 i 2 de l'esmentada disposició
addicional es pot excepcionar i que, per tant, la publicació de la convocatòria d'ajuts per part de Diplocat
durant la vigència de l'estat d'alarma ha de comportar el transcurs dels terminis i la tramitació dels
procediments.

D'acord amb tot això,

 

RESOLC:

 

1.- Obrir la convocatòria pública per adjudicar un màxim de dues beques per realitzar estudis sobre afers
euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus Natolín a Varsòvia, en el marc del programa de beques de
Diplocat, per a l'any acadèmic 2020-2021.

 

2.- Les beques previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució de 9 de
març de 2020, per la qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions del
Patronat Catalunya Món–Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (DOGC Núm. 8087 -
17.3.2020) i la Resolució de 19 de març de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de
les beques del Patronat Catalunya Món–Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) per
realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus de Natolín a Varsòvia (DOGC Núm.
8100 – 31.3.2020).

Les beques consisteixen en un total de dos ajuts per contribuir a realitzar el postgrau en Estudis
interdisciplinaris europeus al Col·legi d'Europa, campus de Natolín a Varsòvia, per al curs acadèmic 2020-2021,
i amb una durada màxima d'un any, per fomentar la formació d'especialistes en qüestions relatives a la política
europea de veïnatge i la política euromediterrània.

 

3.- L'import màxim que es destina a les beques que preveu l'esmentada Resolució de 19 de març de 2020 per
la qual s'aproven les bases reguladores específiques d'aquesta convocatòria de les beques del Patronat
Catalunya Món–Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) per realitzar estudis sobre afers
euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus de Natolín a Varsòvia, és de 50.000 euros i va amb càrrec a la
partida del pressupost de Diplocat 480.0030 (Beques).

L'import de cada beca és de 25.000 euros bruts.

 

4.- El termini de presentació del formulari de sol·licitud amb la documentació requerida és de 10 dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria en el DOGC.

 

5.- L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les beques és la persona titular de la Secretaria del
Programa de beques de Diplocat, i el Ple de Diplocat serà l'òrgan qui resolgui la concessió o denegació de les
beques, sens perjudici de la seva delegació en la persona titular de la Secretaria General de Diplocat.

 

6.- La resolució final del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 8
de l'annex de la Resolució de 19 de març de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de
les beques del Patronat Catalunya Món–Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) per
realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus de Natolín a Varsòvia, es notificarà
a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació
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d'aquesta resolució al DOGC. Aquesta publicació substitueix la notificació individual. Addicionalment es
publicarà amb efectes informatius al web de Diplocat (www.diplocat.cat). Transcorregut aquest termini sense
que s'hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les
beques sol·licitades.

 

7.- Contra la resolució de concessió de les beques, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes des de la seva
publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveuen
els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

 

Contra aquesta resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes des de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 112.1, 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona
en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 21 d'abril de 2020

 

Laura Foraster i Lloret

Secretària general de Diplocat

 

(20.118.004)
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