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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT
RESOLUCIÓ PRE/737/2017, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions per als consells esportius de Catalunya corresponents al curs 2016-2017 (ref.
BDNS 341338).
Atesa la Resolució PRE/697/2017, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per als consells esportius de Catalunya corresponents al curs 2016-2017 (DOGC
núm. 7343 de 4.4.2017);
Atesa l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels
procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport;
D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
Atesa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

-1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva,
per als consells esportius de Catalunya corresponents al curs 2016-2017.

-2 Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de
2016 i el 31 d'agost de 2017.

-3 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores que consten a
l'annex de la Resolució PRE/697/2017, de 30 de març (DOGC núm. 7343, de 4.4.2017) i per la normativa
general de subvencions.

-4 La dotació pressupostària màxima aprovada per a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.000.000,00
euros, amb càrrec a la partida pressupostària 6100 D/482000100/4710/0000 del pressupost del Consell Català
de l'Esport per a l'any 2017.
En aplicació de l'epígraf b) de l'article 94.2 b) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, es
podrà aplicar a la concessió de les subvencions convocades, sense necessitat d'una nova convocatòria, una
quantia addicional de fins a 2.200.000,00 euros per a l'exercici 2017. L'efectivitat d'aquesta quantia addicional
resta condicionada a la prèvia declaració de disponibilitat de crèdit i a la seva publicació al DOGC amb
anterioritat a la resolució de concessió.

-5 El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i
finalitza el dia 28 d'abril de 2017, a les 14:00 h.
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-6 La presentació de les sol·licituds de subvenció, de la preceptiva documentació annexa i de documentació
requerida d'acord amb les bases 10 i 11 s'efectua i es tramet, únicament, pels mitjans electrònics de Tràmits
gencat (tramits.gencat.cat), d'acord amb el que estableix la base general 5.

-7 La Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l'Esport, com a òrgan
competent per a la instrucció del procediment formula la proposta de resolució provisional de concessió de
subvencions, d'acord amb l'informe previ del Comitè Executiu del Consell Català de l'Esport. Aquesta
Subdirecció, seguint la tramitació que disposa la base 10 de l'annex 1 eleva la proposta definitiva de resolució
a la Presidència del Consell Català de l'Esport, per a la resolució final del procediment.

-8 La resolució final del procediment es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica
(tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Contra
aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix
òrgan que l'ha dictada o davant la persona titular del departament competent en matèria d'esports en el
termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, d'acord amb l'article
76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

-9 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de conclusió del procediment, mitjançant la seva
publicació, és de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la publicació esmentada, els
interessats poden entendre que les seves sol·licituds han estat desestimades per silenci administratiu.

-10 Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi 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, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya i els articles 121 i 122 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esplugues de Llobregat, 4 d'abril de 2017

Gerard Martí Figueras i Albà
President del Consell Català de l'Esport

(17.095.047)
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