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CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L'ESTANY
CARRER DEL NOC, SN
BANYOLES

Us he de comunicar que aquesta Corporació ha emès la Resolució núm.
2021PRES000660 , de data 27 de juliol de 2021, que us transcric a continuació:
“X2021002212 Subvenció concedida al Consell Esportiu del Pla de l’Estany per dur a terme
les actuacions de desplegament de l’Oficina d’Esports Comarca per al 2021

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada amb personalitat jurídica
que té com a finalitat desenvolupar els diferents programes i activitats de foment i
promoció de l’esport entre els infants i joves de la comarca del Pla de l’Estany.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany dins l’àmbit de les seves competències està
interessat en col·laborar amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar l’activitat
física a la comarca del Pla de l’Estany.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. http://plaestany.cat/valida.aspx

En data 7 de juliol de 2020, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany va subscriure un
conveni regulador de subvenció concedia a favor del Consell Esportiu del Pla de l’Estany
per dur a terme les actuacions de desplegament de l’Oficina Comarcal d’Esports, amb
una aportació econòmica de 25.000 euros.
Amb la voluntat de donar continuïtat al Projecte de desplegament de l’Oficina Comarcal
d’Esports, engegat durant l’exercici 2020, el Ple del Consell Comarcal reunit en sessió
extraordinària el 23 de desembre de 2020 va acordar l’aprovació inicial del Pressupost
General de la corporació per a l’exercici econòmic 2021, i que preveu una partida de
despesa nominativa 2021.20.34101.48002 amb títol “ Transf. Consell Esportiu – Oficina
comarcal d’Esports” amb un import de 25.000,00 euros.
En data 19 de març de 2021 ha tingut entrada al Registre General del Consell Comarcal
amb número E2021003777 una sol·licitud de subvenció per un import de 25.000,00
euros del Consell Esportiu del Pla de l’Estany per tal de desenvolupar el projecte
presentat “Oficina Comarcal d’Esports” al Pla de l’Estany.
Es voluntat d’ambdues entitats de seguir col·laborant amb l’objectiu d’impulsar una
plataforma que donarà resposta a les necessitats i/o objectius dels diferents organismes
que formen part de la comunitat esportiva local, comarcal i territorials per arribar
finalment al destinatari final, la ciutadania, i amb la consecució dels següents objectius:
a. organitzar un model i estructura que doni suport a organismes i persones del Pla
de l’Estany des de l’àmbit de l’activitat física i l’esport.
b. consolidar un equip per donar respostes de gestió, coordinació, organització i
execució d’iniciatives de promoció de l’activitat física i l’esport.
c. procurar una oferta d’activitat que contribueixi a la promoció de la salut i el
benestar de les persones mitjançant l’activitat física i l’esport com a recurs
metodològic, accessible i amb igualtat d’oportunitats per a organismes i
persones.
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d. definir un model de treball i finançament compartit que garanteixi l’estabilitat i
continuïtat del projecte.
Per al curs 2020-2021 es desenvoluparà el projecte, tenint en compte les necessitats
dels ajuntaments i entitats, que en gran part, estan marcades per la situació generada
pel Covid-19. Per continuar afavorint la pràctica esportiva de la població del Pla de
l’Estany, es plantegen els següents objectius generals:
a. facilitar informació i donar suport tècnic a entitats esportives i ajuntaments per a
la gestió a nivell esportiu, tenint en compte la situació de pandèmia per Covid19.
b. afavorir la relació de confiança entre responsables polítics i tècnics esportius
d’ajuntaments i d’entitats esportives d’un mateix municipi, entre municipis i amb
el Consell Esportiu.
c. seguir augmentant el nombre de serveis prestats per part del Consell Esportiu
als ajuntaments i les entitats esportives per així mantenir actius esportivament
tots els municipis de la comarca, tinguin o no entitats esportives.
Vist que el Consell Esportiu del Pla de l’Estany es troba al corrent de les seves
obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
A l’empara del que disposa l’article 22.2.a) de la Llei general de subvencions que es
transcriu:
[...] 2. Es poden concedir de manera directa les subvencions següents:
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, de les comunitats
autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la
normativa reguladora d’aquestes subvencions.
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Reial decret 887/20006, de 21 de juliol, pell quall s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
De conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei de l’esport, el Decret 267/1990,
de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius i concretament el que preveu el
capítol 3 , article 20.2.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària a la partida de despesa nominativa
2021.20.34101.48002 amb títol “ Transf. Consell Esportiu – Oficina comarcal d’Esports”
amb un import de 25.000,00 euros.
Vist l’informe de Secretaria de data 21 de juny de 2021 favorable a la proposta de
continuïtat del conveni subscrit per dur a terme les actuacions de desplegament de
l’Oficina Comarcal d’Esports, la Presidència, com a òrgan competent per delegació del
Ple de 22 de juliol de 2020 (BOP 152, de 07.08.2020) a proposta de de la Gerència.
DECRETO:
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Primer. Aprovar una subvenció per un import de 25.000 euros concedida a favor del
Consell Esportiu del Pla de l’Estany per donar continuïtat al Projecte de l’Oficina
comarcal d’esports per al 2021.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa màxima en relació amb l’execució del Conveni
regulador de subvenció per al projecte Oficina Comarcal d’Esports al Pla de l’Estany a
favor del Consell Esportiu del Pla de l’Estany per un import total de 25.000,00 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021.20.34101.48002 - Transf. Consell EsportiuOficina Comarcal d’Esports” (amb número operació prèvia 920210001613).
Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Esportiu del Pla de l’Estany, d’acord amb
el que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i emplaçar-les per a l
signatura d’aquest.
Cinquè. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona i difondre
el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica comarcal en compliment
del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Sisè. Trametre el Conveni al Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 14 i la DA 9a de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
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La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes corresponents.
Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa o presumpta del recurs de reposició referit (s’entendrà desestimat si no és resolt i
notificat en el termini d’un mes des de la seva interposició), podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan
aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà
del dia en que el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
Si ho preferiu, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu
interposar, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Girona. Tot això, sense prejudici que si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que
creieu més oportuns.

Banyoles, a data de la signatura electrònica
La Secretària
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