
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ PRE/2606/2018, de 25 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria anticipada 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 a l'any 2019, en els centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC (ref. BDNS
421076).

La formació docent, amb els mètodes pedagògics que sigui necessari 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;

Vista 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);

Ateses la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per
regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació publiques, i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

De conformitat amb 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, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i
l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i atesa la
Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la
qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017;

Atesa l'Ordre PRE/109/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment 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;

Atesa l'Ordre PRE/174/2018, de 12 d'octubre, de modificació de les bases de l'Ordre PRE/109/2018, de 2 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment 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;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

—1 Obrir convocatòria per a la concessió d'un total de 19 ajuts per a la formació complementària d'alumnat
universitari de grau, màster i programes de doctorat i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i
de l'esport, en els centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC, corresponent a l'any 2019 i amb subjecció a les
bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/109/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores del procediment 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.

El nombre d'ajuts a concedir per a cadascuna de les modalitats d'aquests ajuts, establertes en les seves bases
reguladores, i el temps de formació previst per a cadascun dels ajuts convocats, es determinen a l'annex
d'aquesta Resolució.

 

—2 L'objecte dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, el període en el qual s'ha d'executar l'activitat
subvencionada, els requisits de les persones beneficiàries i la manera d'acreditar-los, la manera com la
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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/109/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les
bases reguladores del procediment 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 subvencions, i a l'annex d'aquesta
convocatòria.

Es requerirà la documentació d'aquests requisits, en el model de sol·licitud dels ajuts.

 

—3 La dotació econòmica màxima dels ajuts previstos per aquesta Resolució és de 96.600,00 euros, amb
càrrec a la partida D/480000100/4710/0000 o equivalent, del centre gestor 6090.01 del pressupost de l'INEFC
vigent per a l'any 2019.

Tal com preveu la base 4 de l'Ordre PRE/109/2018, de 2 de juliol, els ajuts es concedeixen per un import de
5.600 euros, de 4.900 o de 4.200 euros, en funció del temps de formació.”

 

—4 Les sol·licituds i la preceptiva documentació annexa, així com tots els tràmits associats al procediment de
concessió d'aquest ajuts, s'han de presentar pels mitjans telemàtics de Tràmits Gencat (tramits.gencat.cat).

El model normalitzat de sol·licitud, els models de l'acceptació de l'ajut i el de currículum es poden obtenir a
Tràmits Gencat (tramits.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació
d'aquesta Resolució de convocatòria.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant
l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres
dies hàbils consecutius.

 

—5 El/La gerent de l'INEFC, com a òrgan instructor, elevarà proposta de concessió o denegació dels ajuts a
l'òrgan competent per resoldre.

La concessió dels ajuts es farà per resolució del director/a de l'INEFC, i es publicarà al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el
termini de 60 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria 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 del director de l'INEFC de concessió o denegació dels ajuts sol·licitats, que no posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona
titular del Departament de la Presidència en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació al
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat, segons el que estableixen l'article 76 de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, i els articles 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, contra les resolucions d'inadmissió o de desistiment del director de l'INEFC dictades en els termes
previstos a la base 6 de l'annex de l'Ordre PRE/109/2018, de 2 de juliol, que no posen fi a la via
administrativa, les persones interessades podran interposar el mateix recurs i en els mateixos terminis
previstos en el paràgraf anterior.

 

—6 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de la Presidència en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que estableixen l'article 76 de la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, i els articles
121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7744 - 9.11.20182/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18311032-2018

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://web.gencat.cat/ca/tramits
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1


l'autorització de la despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2018

 

Jordi Solà i Grancha

Director

 

 

ANNEX

DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA D'ALUMNAT DE
GRAU, MÀSTER, PORGRAMES DE DOCTORAT I POSTGRADUATS EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT

 

Codi 1 – Ajuts per a la formació pràctica complementària en l'estudi de la gestió i de l'organització
d'activitats formatives de grau, màster i específiques en l'àmbit de l'educació física i de l'esport

 

Nombre de beques: 5

 

Unitats que proposen les beques:

Gestió Acadèmica del Centre de Barcelona

Gestió Acadèmica del Centre de Lleida

 

Lloc on es prestarà la col·laboració:

 

Centre de Barcelona de l'INEFC

Gestió Acadèmica – Grau i Màster (C1-GM-1 BCN) – 1 plaça

Gestió Acadèmica – Grau i Màster (C1-GM-2 BCN) – 1 plaça

Gestió Acadèmica– Formació Permanent (C1-FP-BCN) – 1 plaça

 

Centre de Lleida de l'INEFC

Gestió Acadèmica – Màsters (C1-MAT-1 LL) – 1 plaça

Gestió Acadèmica – Màsters (C1-MAT-2 LL) – 1 plaça

 

Període de la col·laboració: gener 2019 – 31 de desembre 2019

 

C1-GM-1 BCN: 800 hores

C1-GM-2 BCN: 600 hores

C1-FP- BCN: 800 hores

C1-MAT-1 LL: 600 hores
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C1-MAT-2 LL: 600 hores

 

Descripció de l'activitat:

   - Tractament i difusió d'informació a les diverses àrees de coneixement relacionades amb l'activitat física i
l'esport.

   - Treball de gestió i millora de la difusió mitjançant diversos canals –web, xarxes socials, reunions
informatives–.

   - Col·laboració en la gestió de les instal·lacions i del material necessari per al desenvolupament de les
activitats que s'ofereixen.

   - Ús de plataformes estadístiques i informàtiques relacionades amb l'activitat principal.

   - Tractament i difusió d'informació en relació a aquest àmbit.

   - Elaboració i gestió de bases de dades documentals especialitzades.

   - Arxiu i ordenació de la informació generada.

   - Suport en el manteniment de la pàgina web.

 

Dotació econòmica: Els ajuts es concedeixen per un import de 5.600 i 4.200 euros per les beques de 800 i 600
hores, respectivament.

 

 

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

 

Nombre de beques: 3

 

Unitats que proposen les beques:

Gestió Acadèmica del centre de Barcelona

Subdirecció de Suport i Innovació del Centre de Lleida

 

Lloc on es prestarà la col·laboració:

 

Centre de Barcelona de l'INEFC

Gestió Acadèmica – Mobilitat internacional (C2-PM-BCN) – 1 plaça

 

Centre de Lleida de l'INEFC

Subdirecció de Suport i Innovació – Mobilitat internacional (C2-PM-1 Ll) – 1 plaça

Subdirecció de Suport i Innovació – Mobilitat internacional (C2-PM-2 Ll) – 1 plaça

 

Període de la col·laboració: gener 2019 – 31 de desembre 2019
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C2-PM BCN: 800 hores

C2-PM-1 Ll: 600 hores

C2-PM-2 Ll: 600 hores

 

Descripció de l'activitat

   - Acollida i seguiment de l'alumnat que forma part dels programes de mobilitat del centre.

   - Gestió de les eines necessàries i vinculades als processos de sol·licitud, seguiment i tancament de les
estades de mobilitat.

   - Tractament i difusió d'informació en relació a aquest àmbit.

   - Elaboració i gestió de bases de dades documentals especialitzades.

   - Arxiu i ordenació de la informació generada.

   - Suport en el manteniment de la pàgina web.

 

Dotació econòmica: Els ajuts es concedeixen per un import de 5.600.

 

 

Codi 3 – Ajuts per a la formació pràctica complementària en la recerca i innovació aplicada a les
ciències de l'activitat física i l'esport

 

Nombre de beques: 3

 

Unitats que proposen les beques:

Subdirecció de Recerca del Centre de Barcelona

Subdirecció de Recerca del Centre de Lleida

 

Lloc on es prestarà la col·laboració:

 

Centre de Barcelona de l'INEFC

Subdirecció de Recerca (C3-RC BCN) – 1 plaça

 

Centre de Lleida de l'INEFC

Subdirecció de recerca (C3-RC-1 Ll) – 1 plaça

Subdirecció de recerca (C3-RC-2 Ll) – 1 plaça

 

Període de la col·laboració: gener 2019 – 31 de desembre 2019

 

C3-RC-BCN: 800 hores

C3-RC-1 Ll: 700 hores

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7744 - 9.11.20185/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18311032-2018



C3-RC-2 Ll: 700 hores

 

Descripció de l'activitat:

   - Tractament i difusió d'informació relacionada amb la recerca i programes de doctorat vinculats a l'activitat
física i l'esport.

   - Elaboració i gestió de bases de dades documentals especialitzades.

   - Suport en el manteniment de la pàgina web.

   - Arxiu i ordenació de la informació generada.

 

Dotació econòmica: Els ajuts es concedeixen per un import de 5.600 i 4.900 euros per les beques de 800 i 700
hores, respectivament.

 

 

Codi 4 – Ajuts per a la formació pràctica complementària en tècniques de gestió i difusió de la
informació i documentació, aplicant noves tecnologies

 

Nombre de beques: 1

 

Unitat que proposa la beca: Relacions Externes

 

Lloc on es prestarà la col·laboració: INEFC – Organisme Autònom

Relacions Externes (C4-RE-OA) – 1 plaça

 

Període de la col·laboració: gener 2019 – 31 de desembre 2019

 

C4-RE-OA: 800 hores

 

Descripció de l'activitat:

   - Tractament i difusió d'informació en les diverses àrees de coneixement relacionades amb l'activitat física i
l'esport.

   - Elaboració i manteniment del material de difusió del centre.

   - Gestió d'esdeveniments relacionats amb les activitats que es desenvolupen al centre.

   - Suport en el manteniment de la pàgina web.

   - Arxiu i ordenació de la informació generada.

 

Dotació econòmica: Els ajuts es concedeixen per un import de 5.600 euros.

 

 

Codi 5 – Ajuts per a la formació pràctica complementària en tècniques de gestió, tractament de
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dades i difusió de la informació.

 

Nombre de beques: 2

 

Unitat que proposa la beca: Observatori Català de l'Esport

 

Lloc on es prestarà la col·laboració: INEFC – Organisme Autònom

Observatori Català de l'Esport (C5-OB OA) – 2 places

 

Període de la col·laboració: gener 2019 – 31 de desembre 2019

 

C5-OB-1 OA: 800 hores

C5-OB-2 OA: 800 hores

 

Descripció de l'activitat:

   - Activació o seguiment de nous projectes vinculats a les àrees de coneixement de l'activitat física i l'esport.

   - Actualització i creació de nous d'indicadors relacionats amb les diverses àrees de coneixement de l'activitat
física i l'esport.

   - Suport en el manteniment de la pàgina web.

 

Dotació econòmica: L'ajut es concedeix per un import de 5.600 euros.

 

 

Codi 6 – Ajuts per a la formació pràctica complementària en desenvolupament de recursos TIC per
a la millora de la gestió i difusió d'informació aplicada a les ciències de l'activitat física i l'esport.

 

Nombre de beques: 3

 

Unitats que proposen la beca:

Relacions Externes, Organisme Autònom

Gestió Acadèmica del Centre de Barcelona / Àrea TIC de l'INEFC

Subdirecció de Recerca del Centre de Lleida / Àrea TIC de l'INEFC

 

Lloc on es prestarà la col·laboració:

 

Organisme Autònom

Relacions Externes (C6TIC OA)- 1 plaça
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Centre de Barcelona

Gestió Acadèmica/Àrea TIC (C6-TIC BCN) – 1 plaça

 

Centre de Lleida:

Subdirecció de Recerca/Àrea TIC (C6-TIC Ll) – 1 plaça

 

Període de la col·laboració: gener 2019 – 31 de desembre 2019

 

C6-TIC OA: 800 hores

C6-TIC BCN: 800 hores

C6-TIC Ll: 600 hores

 

Descripció de l'activitat:

   - Participació en projectes de desenvolupament, manteniment i avaluació de serveis i sistemes software
vinculats a l'àrea de l'activitat física i l'esport.

   - Administració i manteniment de les bases de dades.

   - Manteniment i actualitzacions de la pàgina web i les plataformes vinculades a les activitats i projectes del
centre.

   - Desenvolupament d'aplicacions i integració en la plataforma Moodle.

   - Implantació de plans de millora de la gestió i de la qualitat.

 

Dotació econòmica: L'ajut es concedeix per un import de 5.600 i 4.200 euros per les beques de 800 i 600
hores , respectivament.

 

 

Codi 7 – Ajuts per a la formació pràctica complementària en desenvolupament de processos
estadístics per a la millora de la producció de projectes de recerca vinculats a les ciències de
l'activitat física i l'esport.

 

Nombre de beques: 2

 

Unitats que proposen les beques:

Subdirecció de recerca del centre de Barcelona

Subdirecció de recerca del centre de Lleida

 

Lloc on es prestarà la col·laboració:

 

Centre de Barcelona de l'INEFC

Subdirecció de recerca (C7-EST BCN) – 1 plaça
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Centre de Lleida de l'INEFC

Subdirecció de recerca (C7-EST Ll) – 1 plaça

 

Període de la col·laboració: gener 2019 – 31 de desembre 2019

 

C7-EST BCN: 800 hores

C7-EST Ll: 800 hores

 

Descripció de l'activitat:

   - Tractament de dades i aplicació d'estadístics per al suport a grups de recerca de l'INEFC.

   - Col·laboració en la difusió de la producció científica dels grups de Recerca de l'INEFC.

   - Ús de plataformes estadístiques i informàtiques relacionades amb l'activitat principal.

   - Tractament i difusió d'informació en relació a aquest àmbit.

   - Elaboració i gestió de bases de dades documentals especialitzades.

   - Suport a l'àrea de recerca de l'INEFC.

 

Dotació econòmica: Els ajuts es concedeixen per un import de 5.600.

 

(18.311.032)
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