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Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5322 – 19.2.2009

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
RESOLUCIÓ
VCP/318/2009, de 12 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al desplegament del Pla Esport contra les Desigualtats
corresponents al Programa F, que igura en les bases reguladores aprovades per
la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per a l’any 2009.
Atesa la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de diferents línies de subvencions del Consell
Català de l’Esport destinades a entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats
esportives, a entitats no esportives amb seccions esportives adscrites en aquest
Registre, a administracions locals i a entitats vinculades amb l’activitat esportiva
en edat escolar, per al foment i la pràctica de l’esport, i per promoure activitats
esportives especials o d’interès històric (DOGC núm. 5010, de 16.11.2007).
La Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania
col·labora en el inançament d’aquests ajuts amb l’objectiu de promoure accions
en l’àmbit de l’esport que, com aquesta, afavoreixen la integració de les persones
immigrades i la convivència.
Atesa la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2009;
Atesos el capítol IX del Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 27 de novembre, general de subvencions;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
1. S’obre el termini per presentar les sol·licituds, per a l’any 2009, per a la concessió de les subvencions per al desplegament del Pla Esport contra les Desigualtats
corresponents al Programa F, adreçat a les federacions esportives catalanes, les
unions esportives de clubs, els clubs esportius, els consells esportius, les associacions esportives escolars (AEE), les entitats no esportives amb seccions esportives
adscrites al Registre d’entitats esportives i les administracions locals de Catalunya
i les entitats de dret públic vinculades o adscrites a aquestes.
L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar iniciatives per corregir les desigualtats socials a través de la pràctica esportiva, amb l’objectiu d’implantar- les com
activitats regulars adreçades a les persones que per raó d’edat, sexe, ètnia, capacitat
física i/o d’aprenentatge o classe social, tenen diicultats per accedir-hi, d’acord amb
els criteris d’elegibilitat del programa descrits en l’annex 2 d’aquesta Resolució. Les
accions subvencionables són les previstes a l’annex 1 i els subprogrames especíics
consten a l’annex 3.
2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases
que conté la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per a l’any 2009, per la
normativa general de subvencions i pel que disposa aquesta convocatòria.
3. La dotació pressupostària màxima prevista per a la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és de 700.000 euros, dels quals 200.000 euros
s’apliquen a càrrec de la partida pressupostària 460.000100/4440 i 500.000 euros,
a càrrec de la partida pressupostària 482.000100/4440 del pressupost del Consell
Català de l’Esport per a l’any 2009. D’aquesta dotació màxima, la Secretaria per
a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania aporta 100.000€ a
càrrec del seu pressupost d’enguany.
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4. El termini de presentació de sol·licituds per a totes les actuacions objecte
de subvenció per aquest Programa serà d’un mes comptat des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
L’import mínim a sol·licitar per a aquest Programa serà de 1.000 €.
5. La Subdirecció General d’Activitats Esportives i Infraestructures del Consell
Català de l’Esport examinarà les sol·licituds presentades i, amb l’informe previ
del Comitè Executiu sobre la proposta inicial d’atorgament, elevarà la proposta
de resolució formal a la presidència del Consell Català de l’Esport, que n’emetrà
resolució. La proposta de resolució haurà de ser motivada d’acord amb els criteris
de valoració que estableixen les bases reguladores d’aquestes subvencions.
6. La concessió o denegació de subvencions es farà per resolució de la Presidència
del Consell Català de l’Esport i es notiicarà a les entitats sol·licitants, per correu
ordinari certiicat, en el termini màxim de sis mesos comptats des de la data de
publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini de sis
mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la resolució expressa del procediment, les
entitats interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions sol·licitades, que
no posa i a la via administrativa, es pot interposar recurs l’alçada davant el mateix
òrgan que l’ha dictada o, directament, davant de la persona titular del departament
competent en matèria d’esports d’acord amb les articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la
data de la seva notiicació, sense perjudici, pel que fa a les administracions locals,
del que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
7. Aquesta Resolució produeix efectes des de l’endemà de la seva publicació al
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució de convocatòria, que no posa i a la via administrativa, es
pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o, directament,
davant la persona titular del departament competent en matèria d’esports, d’acord
amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la seva data de publicació, sense perjudici, pel
que fa a les administracions locals, del que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Esplugues de Llobregat, 12 de febrer de 2009
ANNA PRUNA I GRIVÉ
Presidenta
ANNEX 1
Accions objecte de la convocatòria
1. Accions que fomentin l’increment de la participació a les activitats esportives
dels col·lectius destinataris d’aquesta convocatòria.
2. Accions dirigides a la informació i sensibilització de la importància de practicar activitat esportiva.
3. Accions que fomentin l’adaptació dels espais a activitats poliesportives.
4. Accions que fomentin l’obertura dels espais esportius.
5. Accions que fomentin la introducció de nous esports poc practicats en el marc
esportiu català.
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ANNEX 2
Condicions d’elegibilitat del programa
1. Que deineixin objectius d’increment de participació i es proposin resultats
raonables.
2. Que identiiquin clarament els col·lectius de persones destinatàries i el motiu
de la seva elecció.
3. Que actuïn sobre una situació de mancança demostrada, o bé sobre necessitats
que el programa mateix desvetlli.
4. Que siguin innovadors quan a l’abordatge dels diferents col·lectius, o be que
segueixin un model de resultat provat aplicable al o als grups a beneiciar.
5. Que incrementin la sensibilització local sobre el fet que l’activitat física és un
dret i que la seva pràctica continuada aporta beneicis a les persones.
ANNEX 3
Descripció dels diferents subprogrames del Programa objecte de la present convocatòria de subvencions
Programa F: Pla Esport contra les Desigualtats.
Aquest programa està destinat a col·laborar en la organització de les activitats de
les diferents entitats per al foment del Pla Esport contra les Desigualtats i compta
amb els subprogrames següents:
Subprograma F1: Esport per a persones amb discapacitats (que no sigui de competició).
Aquest subprograma te per objecte donar suport a les entitats que despleguin
actuacions per a la promoció de l’activitat isicoesportiva per a persones amb discapacitats i que no siguin de competició federada.
Subprograma F2: Esport i immigració.
Aquest subprograma té per objecte donar suport a les entitats que despleguin
campanyes i programes de promoció de la pràctica d’activitat isicoesportiva per
a la població immigrant i que no sigui exclusiva per aquest col·lectiu. Han de ser
activitats que fomentin la interrelació social amb la població autòctona.
Subprograma F3: Esport i risc d’exclusió social.
Aquest subprograma té per objecte el donar suport a les entitats que despleguin
campanyes i programes de promoció de la pràctica d’activitat isicoesportiva per a
persones amb risc d’exclusió social.
Subprograma F4: Esport i salut.
Aquest subprograma té per objecte donar suport a les entitats en la dinamització
de programes, campanyes i actuacions que fomentin la implantació i el desenvolupament de programes d’esport i salut en el seu territori, de forma prioritària el
programa PAFES. També podran ser destinataris els que tinguin un seguiment
mèdic reconegut.
(09.036.083)
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