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ANUNCIS DIVERSOS
INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA
RESOLUCIÓ IEMED/09/2017, de 25 de juliol, de convocatòria de beques de formació pràctica d’àmbit
euromediterrani per part de l’Institut Europeu de la Mediterrània destinades a persones titulades superiors
per a l’any 2018.

L'article 2 del Text refós dels estatuts del Consorci Institut Europeu de la Mediterrània, aprovat a la reunió de la
Junta de Govern d'aquest institut el 8 de juny de 2011 i publicat mitjançant anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm 6031, de 23 de desembre de 2011, estableix que la finalitat de l'IEMed és el
foment de les actuacions i els projectes que contribueixin al coneixement mutu, els intercanvis, la cooperació
entre els diferents països, societat i cultures mediterranis, i a promoure la progressiva construcció a la
Mediterrània d'un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions,
contribuint a les finalitats fonamentals de la política euromediterrània de la Unió Europea i de l'anomenat
Procés de Barcelona. En compliment d'aquestes finalitats, l'IEMed té per objecte la gestió dels serveis i la
realització de les activitats previstes en els seus estatuts.
D'acord amb l'article 3 del Text refós esmentat, per al compliment del seu objecte, correspon a l'IEMed
l'exercici, entre d'altres, de la funció de concedir beques, ajuts i premis per a estudis i treballs mediterranis de
caràcter cultural, històric, social i econòmic, i finançar investigacions i tesis doctorals relacionades amb aquests
temes.
En aquest marc, l'àmbit euromediterrani, tan públic com privat, precisa comptar amb persones preparades
tècnicament, i amb aquest objectiu general, i per tal de facilitar-los la incorporació al mercat de treball com a
persones professionals qualificades, l'IEMed vol concedir beques per a estudis i treballs mediterranis al
col·lectiu de persones titulades superiors per a tenir un accés a l'experiència pràctica, com a complement a la
formació acadèmica i com a experiència enriquidora per a un futur exercici professional. Aquesta necessitat es
fa més evident en el context històric que viu la regió de processos de transició democràtica i després de la
decisió de reforçar els llaços de col·laboració entre els membres de la Unió Europea i els seus veïns de l'àrea
mediterrània mitjançant la creació de la Unió per la Mediterrània i l'elecció de Barcelona com a seu de la
Secretaria Permanent.
En aquest sentit, l'IEMed convoca el programa de beques 2018 dirigit a completar la formació de les persones
joves i per a estudis i treballs mediterranis mitjançant la realització de pràctiques a les seves oficines.
Atès Text refós dels estatuts del Consorci Institut Europeu de la Mediterrània, aprovat a la reunió de la Junta
de Govern d'aquest institut el 8 de juny de 2011 i publicat mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm 6031, de 23 de desembre de 2011;
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern de 27 d'abril de 2002 de delegació de competència a la
Comissió Delegada;
Atès 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; 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;
D'acord amb la Resolució IEMED/06/2017, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han
de regir la concessió de beques de formació pràctica d'àmbit euromediterrani per part de l'Institut Europeu de
la Mediterrània destinades a persones titulades superiors per a l'any 2018

RESOLC:

1. Convocar les beques de formació pràctica d'àmbit euromediterrani destinades a persones titulades superiors
per a l'any 2018.
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2. Les beques que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la
Resolució Resolució IEMED/06/2017, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de
regir la concessió de beques de formació pràctica d'àmbit euromediterrani per part de l'Institut Europeu de la
Mediterrània destinades a persones titulades superiors per a l'any 2018

3. La dotació màxima de les beques que preveu aquesta convocatòria és de setanta-sis mil vuit cents euros
(76.800,00 euros), i la seva concessió s'imputa amb càrrec a la posició pressupostària 480.00.01 del
pressupost de l'IEMed per a l'any 2018 (transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre).
Aquesta dotació està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades de la seva convocatòria.
La quantitat màxima de cada una de les beques concretes és de nou mil sis-cents euros bruts (9.600 euros),
que es distribueixen de manera trimestral en quantitats iguals de 2.400 euros, que es faran efectius en el mes
de venciment, una vegada aplides les retencions corresponents.

4. El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 35 dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

5. El procediment de concessió de les beques es tramita per l'IEMed i s'instrueix per la persona titular de la
Gerència i es resol per la persona titular de la Presidència executiva de la Comissió Delegada.
El termini màxim per resoldre la concessió o la denegació de les beques és de sis mesos, a comptar des de
l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria. Una vegada transcorregut aquest termini sense
resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades.

Contra les resolucions d'atorgament de les beques, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat en el termini d'un mes des de la
seva notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 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, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
6. Les resolucions de concessió o denegació de les beques, degudament motivades, es notifiquen mitjançant la
publicació al tauler d'anuncis de les dependències de l'IEMed (carrer Girona, 20, 08010, de Barcelona), a la
web de l'IEMed (www.iemed.org), i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes
7. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Junta de Govern de l'IEMed 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, 25 de juliol de 2017

Senén Florensa i Palau
President de la Comissió Delegada
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Institut Europeu de la Mediterrània
(Per delegació, Acords de la Junta de Govern de l'Institut Europeu de la Mediterrània, de 27 d'abril de 2002)

(17.207.037)
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