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Identificació de l’expedient

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

PRE028/17/00006
Resolució de rectificació de la resolució de concessió de subvenció a la Federació Catalana
de Natació, amb NIF G65123143, per al desenvolupament del pla director i la co-organització,
juntament amb la RFEN, del Campionat d’Europa Len de waterpolo Barcelona 2018.

Antecedents
1. El 3 de maig de 2018, el Director del Consell Català de l’Esport, per delegació del President
del Consell Català de l’Esport (Resolució 13/4/2018) va concedir una subvenció exclosa
de concurrència pública, mitjançant Resolució, a la Federació Catalana de Natació, per un
import de 298.000,00 euros, per contribuir al finançament dels drets d’organització del
Campionat d’Europa Len de waterpolo Barcelona 2018, que se celebrarà a Barcelona, de
14 al 28 de juliol del 2018, d’acord amb la memòria i el pressupost presentat, a càrrec de
la partida pressupostària D/482000100/4710/0000 del pressupost vigent del CCE.
2. El 14 de maig de 2018, el sub-director general d’Activitats Esportives i Infraestructures
emet informe relatiu a la detecció d’errors materials i errors de fet a la resolució esmentada
al punt 1
Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tant, resolc:
Resolució
Rectificar la Resolució de 3 de maig de 2018, del Director del Consell Català de l’Esport, per
delegació del President del Consell Català de l’Esport (Resolució 13/4/2018) que concedeix
una subvenció exclosa de concurrència pública a la Federació Catalana de Natació, per un
import de 298.000,00 euros, per contribuir al finançament dels drets d’organització del
Campionat d’Europa Len de waterpolo Barcelona 2018, que se celebrarà a Barcelona, de 14
al 28 de juliol del 2018, de la següent manera:
1. El Fonament de Dret número 3 de la Resolució ha de dir:
“2. Entre els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya establerts
a l’article 3 de l’esmentat Text únic de la Llei de l’esport hi figuren en el punt e) promoure
l’esport en tots el àmbits i facilitar els mitjans que permetin la seva pràctica, a fi d’assolir una
millor qualitat de vida i més benestar social i, la lletra h) promoure i planificar l'esport de
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competició i d'alt nivell en col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats
competents en la matèria, i vetllar perquè es practiqui d'acord amb els principis del moviment
olímpic. Així mateix, l’article 4 del mateix text legal preveu que l’organització de l’esport a
Catalunya segueix els principis de coordinació administrativa, de col·laboració amb les entitats
públiques i privades i de participació d’aquestes.”

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

2. El paràgraf segon del punt 1 de la Resolució ha de dir:
“Atès el seu caràcter subvencional, l’aportació que realitzi la Generalitat de Catalunya per
finançar l’objecte de la present resolució, queda subjecta al règim de control i seguiment
previst al capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, per la qual cosa l’entitat haurà de facilitar tota la informació que li
sigui requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”
3. L’apartat l’ apartat b.6 del punt 4 de la Resolució ha de dir:
“b.6 Quan l'import de la despesa total o parcialment subvencionable superi les quanties
establertes al Text Refós de la Llei estatal de contractes del sector públic, aprovada pel Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per al contracte menor, el beneficiari ha de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, d’acord amb les indicacions de la
Guia de Justificacions i amb caràcter previ a la contracció del compromís, la prestació del
servei o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que han d'aportar-se en
la justificació, s’ha de realitzar conforme a criteris d'eficiència i economia. Quan no s’hagi triat
l’oferta econòmica més avantatjosa, també s’ha d’aportar una memòria justificativa de
l’elecció.”
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 notificació, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Signat digitalment a Esplugues de Llobregat,
El president del Consell Català de l’Esport
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