
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/2436/2020, de 2 d'octubre, per la qual es prorroga per al curs 2020-2021 la Resolució
PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la
Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport
Escolar de Catalunya, 2013-2020.

Atès que la Secretaria General de l'Esport, va aprovar el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2013-
2020, mitjançant la Resolució PRE/2073/2014, de 8 de setembre, publicada al DOGC núm. 6707, de
16.09.2014;

Atès que el Pla Estratègic de l'Esport Escolar de Catalunya estableix la temporització de la definició i
implementació de les seves línies estratègiques;

Atesa la voluntat de la Secretaria General de l'Esport d'implementar progressivament els resultats de
l'elaboració del Pla Estratègic de l'Esport Escolar, a partir de la necessitat de redefinir els “Jocs Esportius
Escolars de Catalunya” i el “Pla Català d'Esport a l'Escola”;

Ateses les propostes realitzades per les comissions i grups de treball de seguiment i desplegament del Pla
Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya i dels programes d'esport escolar de la Secretaria General de l'Esport;

Atès que en el DOGC núm. 5778, de 20.12.2010, es va publicar la Resolució VCP/3989/2010, de 10 de
desembre, per la qual es dona publicitat a les directrius per al desenvolupament de l'esport escolar fora de
l'horari lectiu i que, un cop revisada, es va valorar que aquesta Resolució continuava essent plenament
adequada a les necessitats del moment de l'esport escolar i seguia sent una eina orientativa bàsica per facilitar
un treball de qualitat als centres educatius, als clubs, a les associacions esportives, a les AMPA i famílies, i
també al personal tècnic que desenvolupava activitats en l'àmbit de l'esport escolar en horari no lectiu;

Atès que mitjançant Resolució 2272/2011, de 29 de setembre, publicada al DOGC núm. 5977, de 4.10.2011,
es van desenvolupar els programes de l'esport escolar a Catalunya amb una durada fins al 30 de juny de 2012,
que va ser prorrogada dos cursos més;

Atès que la Resolució PRE/2671/2014, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport
escolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2014-2015, d'acord amb el Pla estratègic d'esport escolar de
Catalunya 2013-2020, establia els criteris bàsics dels programes d'esport escolar per al curs 2014-2015, amb
la voluntat de continuar avançant, curs a curs, en la implementació progressiva de les línies estratègiques i els
plans d'actuació establerts en el Pla estratègic d'esport escolar de Catalunya, 2013-2020;

Atès que la Resolució PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport
escolar de la Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d'acord amb el Pla Estratègic
d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020, definia, actualitzava i regulava els Jocs Esportius Escolars de
Catalunya i el Pla Català d'Esport a l'Escola, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, els seus objectius
generals, les etapes de la iniciació esportiva a les quals s'havien d'adequar, les diferents tipologies d'activitats
que podien incloure, i les seves característiques, els criteris bàsics de qualitat de les entitats que els promouen,
encarregava el desplegament, seguiment i valoració de l'assoliment dels seus objectius a la Comissió de
Seguiment de l'Esport Escolar de Catalunya i a les comissions tècniques territorials d'Esport Escolar, establertes
en la Resolució PRE/2073/2014, de 8 de setembre, per la qual s'aprova el Pla Estratègic d'Esport Escolar de
Catalunya, 2013-2020, i determinava que el desenvolupament dels programes s'aplicava als cursos escolars
2015-2016 i 2016-2017, i també als cursos posteriors, fins al curs 2019-2020, sempre que no se n'aprovés un
nou desenvolupament per resolució del secretari general de l'Esport, en funció del desenvolupament progressiu
del Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020;

Atès que s'està elaborant l'actualització del Pla Estratègic 2013-2020, que resultarà en un nou Pla Estratègic
2020-2030, que es preveu aprovar durant el curs escolar 2020-2021, per iniciar la seva aplicació a partir del
curs 2021-2022;

Atès el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, que preveu en el
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seu article 3.2, lletra i), entre els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat, el de vetllar
especialment la pràctica esportiva en edat escolar, tant pel que fa a l'ensenyament públic com al privat. I així
mateix, l'article 35.4, lletra i), estableix entre les funcions del Consell Català de l'Esport, la de promoure i
organitzar l'activitat de l'esport escolar, conjuntament amb les entitats i els organismes públics que tenen
competències en aquest camp;

Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada i el Decret 35/2001, de 23 de
gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l'Esport,

 

Resolc:

 

Prorrogar la vigència de la Resolució PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els
programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d'acord amb
el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020, per al curs escolar 2020-2021. Per al
desenvolupament dels programes que regula aquesta Resolució, són d'aplicació les normatives i mesures
vigents aprovades com a conseqüència de la COVID-19.

 

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 de la persona titular del Departament de la Presidència,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Esplugues de Llobregat, 2 d'octubre de 2020

 

Gerard Martí Figueras i Albà

President del Consell Català de l'Esport

 

(20.279.028)
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