Generalitat de Catalunya
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada

Proposta de Resolució sobre la inadmissió i els desistiments de les sol·licituds per a
les beques a la recerca que concedeix el Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada durant l’any 2019.

Atesa l’ORDRE JUS/113/2018, de 6 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de les beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de
l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret
civil català i l'ordenament jurídic català que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada;
D’acord amb la Resolució JUS/2081/2018, de 8 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria
per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució
penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i
l'ordenament jurídic català que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada, durant l'any 2019 (ref. BDNS 414810).;
Atès que aquestes beques tenen dues modalitats segons el tipus de personal destinatari:
modalitat A per al personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui
quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari i professionals d'entitats
públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l'Administració; i modalitat B
per al professorat universitari, els professionals d'entitats públiques o privades sense afany
de lucre que col·laborin amb l'Administració, els estudiants matriculats en programes de
doctorat i els professionals liberals vinculats a l'àmbit de la justícia que visquin, treballin o
estudiïn en el territori de Catalunya;
Atès que en la modalitat A s’atorgaran 6 beques (3 per als treballs relatius a l'àmbit de
l'execució penal, la mediació penal i l'atenció a la víctima, i 3 per als treballs relatius als
àmbits de l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català) i en la
modalitat B s'atorgaran un màxim de 10 beques (5 per als treballs relatius a l'àmbit de
l'execució penal, la mediació penal i l'atenció a la víctima, i 5 per als treballs relatius als
àmbits de l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català);
Atès el que determina la base 11.4 de l’Ordre JUS/113/2018, d’ 11 d’octubre, prèviament a
la concessió de les beques, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les
persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del
Centre (http://cejfe.gencat.cat/ca/transparencia/beques/). Aquesta publicació substitueix la
notificació individual i té els mateixos efectes;
Atès que les següents sol·licituds han estat excloses del procés de selecció per no complir
alguna condició de les bases:
Títol

Defecte, inexactitud o omissió

“Maternatge i criança 0-3 a la presó:
acompanyament, identitat i espais d’aprenentage
experiencial”

Manca la sol·licitud d’un participant.

Generalitat de Catalunya
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada

“Detecció del risc en dones fora del sistema penal i
d’atenció a la víctima en situacions de violència de
gènere i tinença d’animals de companyia”

Manquen les sol·licituds de 4
participants.

D’acord amb la base 6.4. de l’ORDRE JUS/113/2018, de 6 de juliol:
“Si la sol·licitud presenta defectes o inexactituds o omet algun dels documents que
assenyalen aquestes bases generals, l'òrgan competent requerirà la persona interessada
perquè en el termini de 10 dies hàbils faci les esmenes oportunes en els termes que preveu
l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, amb la indicació que, passat aquest termini sense esmena, se la
tindrà per desistida de la sol·licitud.”
Atès que, un cop fets els requeriments oportuns, els defectes esmentats no es van esmenar;

Proposo:

-1 Que es tinguin per inadmesos de la sol·licitud de beca els treballs esmentats
anteriorment.
-2. La qual cosa es notifica a les persones interessades, mitjançant la seva publicació al
Tauler
electrònic
de
l’Administració
de
la
Generalitat
de
Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació
Especialitzada
(http://cejfe.gencat.cat/ca/transparencia/beques/).
Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
Barcelona,

Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa
i Suport Tècnic

