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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/499/2017, de 15 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les
beques Balsells - Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, Davis, per
cursar estudis de màster en l'àmbit agroalimentari (BBD).
El programa de beques Balsells-Generalitat de Catalunya amb la Universitat de Califòrnia, Davis, té el seu
origen en el programa de beques en l'àmbit de l'enginyeria iniciat l'any 1996 a la Universitat de Califòrnia,
Irvine per iniciativa de Pere Balsells, empresari català establert a Califòrnia. Posteriorment, l'any 2009 es va
establir un nou programa de beques Balsells-Generalitat de Catalunya, també en l'àmbit de l'enginyeria, en
col·laboració amb la Universitat de Colorado Boulder.
Atès el resultat satisfactori d'aquest programa i el gran interès a continuar la cooperació entre la Balsells
Foundation i la Generalitat de Catalunya, l'any 2015 s'inicià un nou programa de beques Balsells-Generalitat de
Catalunya, aquesta vegada amb la Universitat de Califòrnia, Davis, en l'àmbit agroalimentari. Per aquest motiu,
en data 2 de juliol de 2015 el departament competent en matèria d'universitats i recerca de la Generalitat de
Catalunya va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, Davis i la Balsells Foundation
per cofinançar aquest programa.
Per tot això, i 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, i a l'article 2 de l'Ordre EMC/34/2017, de 8 de març,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les beques Balsells-Generalitat de Catalunya
en col·laboració amb la Universitat de Colorado Boulder (BBC), la Universitat de Califòrnia, Irvine (BBI) i la
Universitat de Califòrnia, Davis (BBD),

Resolc:

Article 1
Objecte
Obrir la convocatòria per a la concessió de les beques Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la
amb la Universitat de Califòrnia, Davis, per cursar estudis de primer any de màster en l'àmbit agroalimentari
(BBD), d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre EMC/34/2017, de 8 de març.

Article 2
Finançament
2.1 L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 65.000 dòlars EUA. Aquesta quantitat serà a
càrrec de la partida pressupostària IU1603D/490000100/5710 dels pressupostos prorrogats de la Generalitat
de Catalunya per a l'any 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017.
2.2 La concessió d'aquestes beques està supeditada a la possibilitat de reducció parcial o total de l'import de la
beca, abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 3
Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la
present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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Article 4
Òrgans competents per tramitar i resoldre els ajuts
4.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció de l'expedient és la persona titular de la Direcció General
de Recerca.
4.2 L'òrgan competent per a la resolució i la revocació és la persona titular de la Secretaria d'Universitats i
Recerca.

Article 5
Resolució
5.1 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud
de beca Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, Davis, objecte
d'aquesta convocatòria, s'entén desestimada per silenci administratiu.
5.2 La resolució d'adjudicació es notificarà pels mitjans previstos als articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tal de fer-ne més difusió,
també es podrà accedir a la resolució d'adjudicació a la pàgina web de la Secretaria d'Universitats i Recerca
http://universitatsirecerca.gencat.cat/.
5.3 Contra la resolució d'adjudicació, que exhaurirà la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu
de reposició davant el secretari d'Universitats i Recerca en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació a les persones interessades, o bé un recurs contenciós administratiu, interposat directament
davant del jutjat contenciós administratiu corresponent de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que preveuen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 6
Recursos contra la convocatòria
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el secretari d'Universitats i Recerca en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació
al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 10, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 15 de març de 2017

Arcadi Navarro i Cuartiellas
Secretari d'Universitats i Recerca

(17.073.027)
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