
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ PRE/2006/2015, de 4 de setembre, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts
per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació
física i de l'esport, per al curs acadèmic 2015-2016 en els centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC.

Atès que la formació docent amb els mètodes pedagògics que calgui aplicar-hi són funcions que preveu la Llei
11/1984, de 5 de març, de creació de l’organisme autònom Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya;

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vista l’Ordre PRE/240/2015, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de
l'educació física i de l'esport (DOGC núm. 6927, de 4.8.2015);

Vistes la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l’organisme autònom Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya (DOGC núm. 417, de 16.3.1984), la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a l’any 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015) i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre
les formes de justificació de les subvencions (DOGC núm. 6890, d’11.6.2015),

 

Resolc:

 

—1 S’obre convocatòria per a la concessió d’un total de 16 ajuts per a la formació complementària d’alumnat
universitari i persones postgraduades en l’àmbit de l’educació física i de l’esport, en les modalitats d’ajuts que
s’indiquen a continuació, en els centres de Barcelona i Lleida de l’INEFC, corresponents al curs acadèmic 2015-
2016 i amb subjecció a les bases reguladores aprovades per l’Ordre PRE/240/2015, de 30 de juliol.

 

Les modalitats i distribució dels ajuts d’aquesta convocatòria són les següents:

 

Codi 1. Ajuts per a la formació pràctica complementària en l’estudi de la gestió i de l’organització d’activitats
formatives específiques en l’àmbit de l’educació física i de l’esport.

Centre de Barcelona: 2 ajuts de 600 hores, 1 ajut de 800 hores.

Centre de Lleida: 3 ajuts de 600 hores.

 

Codi 2. Ajuts per a la formació pràctica complementària en l’acolliment i l’atenció a les persones, a l’alumnat i
al professorat participant en l’intercanvi entre universitats, amb relacions externes, activitats de promoció i
màrqueting.

Centre de Barcelona: 1 ajut de 800 hores.

Centre de Lleida: 2 ajuts de 600 hores.

 

Codi 3. Ajuts per a la formació pràctica complementària en tècniques de gestió de la informació i
documentació, aplicant noves tecnologies.
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INEFC-Organisme autònom (amb seu al centre de Barcelona): 3 ajuts de 800 hores.

Centre de Barcelona: 1 ajut de 800 hores.

Centre de Lleida: 1 ajut de 600 hores.

 

Codi 4. Ajuts per a la formació pràctica complementària en la recerca i innovació aplicada a les ciències de
l’activitat física i l’esport.

Centre de Barcelona: 1 ajut de 800 hores.

Centre de Lleida: 1 ajut de 800 hores.

 

—2 La dotació econòmica màxima dels ajuts previstos per aquesta Resolució és de 78.400,00 euros, amb
càrrec a la partida D/480000100/4710/0000, del centre gestor 6090.01, del pressupost de l’INEFC per a l’any
2015 i de la partida equivalent del pressupost de l'INEFC per a l'any 2016, distribuït de la manera següent:
23.520,00 euros seran amb càrrec al pressupost de l'INEFC per a l'any 2015 i 54.880,00 euros amb càrrec al
pressupost per a l'any 2016.

 

—3 Les sol·licituds s’han d’adreçar al director de l’INEF de Catalunya i s’han de presentar, en imprès
normalitzat, als registres generals dels centres de Barcelona i Lleida de l’INEFC (centre de Barcelona: av. de
l’Estadi, núm. 12-22, 08038 Barcelona; centre de Lleida: Partida Caparrella, s/n, 25192 Lleida), o bé per
qualsevol dels mitjans previstos per l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. El formulari normalitzat de sol·licitud, el model de l’acceptació
de l’ajut i el model de currículum es poden obtenir a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt) o
també al web de l’INEFC (http://www.inefc.cat). Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de 15 dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

 

—4 L’objecte dels ajuts que preveu aquesta convocatòria; el període en què s’ha d’executar l’activitat
subvencionada; els requisits de les persones beneficiàries i la manera d’acreditar-los; la manera en què la
persona beneficiària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir l’ajut; els criteris
de valoració de les sol·licituds dels ajuts, i el procediment a seguir per a la seva concessió o denegació, es
preveuen a les bases reguladores que conté l’Ordre PRE/240/2015, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones
postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, i per la normativa vigent en matèria de subvencions,
en especial, sobre justificació i control de les subvencions.

 

—5 El/la gerent de l’INEFC, com a òrgan instructor, eleva proposta de concessió o denegació dels ajuts a
l’òrgan competent per resoldre.

 

La concessió dels ajuts es fa per resolució del director/a de l’INEFC, i s’ha de publicar en el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el
termini màxim de 60 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al
DOGC. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut el termini màxim de 60 dies esmentats sense que s’hagi dictat i publicat la resolució final del
procediment, es podrà entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Contra la resolució final del procediment, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els
articles 116 i 117 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 a comptar de l’endemà de la data que a aquests
efectes s’especifiqui en l’acte de publicació, o bé directament es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, de conformitat amb el que estableixen els articles
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8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la data que a aquest efecte s’especifiqui al text de la publicació.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2015

 

Agustí Boixeda de Miquel

Director

 

(15.252.023)
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