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RESOLUCIÓ D’INCLUSIÓ EN EL CENS D’ENTITATS DEL VOLUNTARIAT DE
CATALUNYA
Nom entitat: Consell Esportiu del Pla de l’Estany
NIF: G17243221
Codi telemàtic: 574T572RJ
Número d’expedient: 512275 – 000
FETS
En data 11 de gener de 2022, el senyor Jordi Tarridas Grau, amb DNI 47806697R, que
manifesta actuar en qualitat de representant legal de l’entitat Consell Esportiu del Pla de
l’Estany, presenta la sol·licitud d’inclusió al Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya.
El dia 11 de març de 2022, el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat emet
un requeriment de documentació, notificat el dia 11 de març de 2022.
El dia 18 de març de 2022, la persona jurídica sol·licitant presenta, en temps i forma, la
documentació requerida d’acord amb el termini legalment establert.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 166.2 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya (DOGC núm. 4680, 20 de juliol de 2006), atorga la
competència exclusiva en matèria de voluntariat a la Generalitat de Catalunya.
2. La Resolució de 7 de gener de 1994 (DOGC núm. 1856, de 7 de febrer de 1994) va
crear el Cens d’Entitats de Voluntariat Cívic i Social i va regular la relació de
documentació que han de presentar les entitats per a la seva inclusió al Cens.
3. L’article 3.12.11 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, atorga al Departament de Drets Socials la competència de
l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l’àmbit de la
sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.
4. L’article 7.1.m) del Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del
Departament de Drets Socials estableix que correspon a la Secretaria de l’Habitatge i
Inclusió Social la competència en dissenyar i planificar les polítiques en matèria
d’associacionisme i voluntariat.
5. L’article 7.3 Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de
Drets Socials estableix que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària manté les
funcions que preveu el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
6. L’article 141 f) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, regula que el Servei de Promoció de
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l’Associacionisme i el Voluntariat és competent per supervisar i garantir l’actualització
del Cens d’Entitats de Voluntariat.
7. L’article 22.d) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de les
administracions públiques catalanes, estableix que els ciutadans tenen el dret a
obtenir una resolució expressa i que se’ls notifiqui dins del termini legalment establert.
8. L’article 21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, estableix que quan les normes reguladores dels
procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de tres mesos.
9. L’article 21.3.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que el termini en els procediments
administratius iniciats a sol·licitud de la persona interessada es comptarà des de la
data en la qual hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o
Organisme competent per a la seva tramitació.
10. Els articles 1 a 15 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de
l’associacionisme, regulen el model català de voluntariat i estipulen els requisits legals
que han de complir les persones voluntàries i les entitats de voluntariat en llurs
relacions.
Per tant,
RESOLC
Incloure l’entitat Consell Esportiu del Pla de l’Estany al Cens d’Entitats del Voluntariat de
Catalunya, amb el número: 001985 – 000.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte, la persona titular de la
Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, o davant l’òrgan superior jeràrquic,
la persona titular de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, que és l’òrgan
competent per emetre resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva
notificació, d’acord amb el que estableixen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 76
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.
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