
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

PATRONAT CATALUNYA MÓN - CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ relativa al procediment de concessió o denegació corresponent a la convocatòria de les
beques del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per realitzar estudis
internacionals, per al curs acadèmic 2020-2021.

L'òrgan instructor ha dictat amb data 30 de juliol de 2020 la proposta de resolució definitiva corresponent a la
convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per realitzar estudis internacionals
per al curs acadèmic 2020-2021.

Mitjançant l'acord de 28 de juliol de 2020, el Ple del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-
DIPLOCAT) delega en la secretària general d'aquest consorci la resolució de la concessió o denegació de les
subvencions, delegació vinculada al seu mandat i de la qual n'haurà de retre comptes anualment al Ple.

L'acord es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (número 8196, de 7 d'agost de 2020)
mitjançant la Resolució de 30 de juliol de 2020, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple del Patronat
Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) de 28 de juliol de 2020 i del seu
Comitè Executiu de 9 de juliol de 2020, pels quals es deleguen funcions a favor de la secretària general.

De conformitat amb els fets i fonaments de dret que la proposta de resolució definitiva de 30 de juliol de 2020
exposa,

 

RESOLC:

 

1. Concedir sis beques per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2020-2021, per un import de
25.000€ bruts a les persones relacionades a l'Annex.

 

Contra aquesta resolució, 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.

 

Barcelona, 2 de setembre de 2020

 

(Per delegació, Acord del Ple de 28 de juliol de 2020, DOGC núm. 8196, de 7 d'agost de 2020)

Laura Foraster i Lloret

Secretaria general de Diplocat

 

 

ANNEX

 

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

Núm. 8224 - 14.9.20201/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20246062-2020



Nom candidat/a DNI

Birulés, Marcel ***8859**

Guitart, Laia ***5820**

Legarra, Naroa ***2496**

Maturana, Pau ***3323**

Silveira, Aida ***8114**

Toran, Daniel ***0450**

 

(20.246.062)
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