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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
RESOLUCIÓ
VCP/333/2010, d’1 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’habilitació
de l’exercici de les professions de l’esport previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida
a la Llei.
Atès el Decret 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula el procediment d’habilitació per a l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril,
sobre l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida
a la Llei;
D’acord amb el que estableix l’article 4.b) de l’esmentat Decret, que atribueix a la
Secretaria General de l’Esport la publicació de les convocatòries per a l’habilitació
de l’exercici professional;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
—1 S’obre la convocatòria per al procediment d’habilitació per a l’exercici de les
professions d’animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional,
entrenador o entrenadora professional i director o directora esportiu.
D’acord amb l’apartat 2 de la disposició addicional primera del Decret 107/2009,
s’obre també el procediment d’habilitació per a les persones que disposin de la
formació d’acompanyant de turisme eqüestre de l’Escola de Capacitació Agrària
Eqüestre.
—2 Són destinataris d’aquesta convocatòria aquelles persones que no disposen
de les titulacions exigides per la Llei 3/2008, de 23 d’abril, però que poden acreditar
que estan capacitades i disposen d’experiència suficient i provada per continuar
exercint les tasques professionals que ja desenvolupaven abans de l’entrada en vigor
de la citada Llei.
—3 El procés que ha de regir l’execució d’aquesta convocatòria és l’establert en
el Decret 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula el procediment d’habilitació
per a l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, sobre
l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la
Llei, publicat al DOGC núm. 5422, de 16.7.2009.
—4 Els interessats hauran de presentar una sol·licitud, junt amb la documentació
que figura a l’annex del Decret esmentat, davant el Consell Català de l’Esport,
mitjançant els models d’impresos normalitzats, que es poden obtenir a l’Escola
Catalana de l’Esport, així com a la pàgina web corporativa de la Generalitat http://
www.gencat.cat/vicepresidencia/esports.
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la presidència del Consell Català de l’Esport
i es poden presentar al Registre general del Consell Català de l’Esport (av. Països
Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat) i a les representacions territorials
de la Secretaria General de l’Esport a les adreces següents:
Rbla. Guipúscoa, 23-25, 08018 Barcelona.
Carrer Ciutadans, 18, 17004 Girona.
Rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida.
Carrer Major, 14, 43003 Tarragona.
Carrer Montcada, 23, 43500 Tortosa.
O bé en qualsevol dels registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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—5 El termini de presentació de sol·licituds per a l’habilitació resta obert des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, fins al 31 de desembre
de 2010.
—6 Tal com preveu l’article 8.4 del Decret 107/2009, la Comissió Avaluadora ha
de resoldre sobre les sol·licituds presentades en el termini màxim de tres mesos,
comptats a partir de la data d’entrada de la sol·licitud.
—7 D’acord amb l’article 5.2, apartat d), del mateix Decret 107/2009, s’estableix
que la Comissió Avaluadora ha de publicar en el tauler d’anuncis de l’Escola Catalana
de l’Esport les llistes i els resultat de la valoració corresponents a les sol·licituds
d’habilitació presentades, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la de
la data de la reunió de la citada Comissió en la que s’hagi produït la valoració.
De les llistes de resultats també se’n donarà publicitat a la mateixa adreça electrònica indicada a l’apartat 4 d’aquesta Resolució http://www.gencat.cat/vicepresidencia/esports.
—8 Aquesta Resolució produirà efectes des de l’endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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 davant la persona titular
del departament competent en matèria d’esports, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la seva data de publicació, d’acord amb l’article 107.1 en relació
amb el 114 i el 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Esplugues de Llobregat, 1 de febrer de 2010
ANNA PRUNA I GRIVÉ
Presidenta
(10.032.014)
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