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Núm. 5301
aJUntament de la bisbal d’empordÀ  

Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament 

Finalitzat el termini d´exposició pública del Reglament regulador 
del Consell Esportiu (Consell de l´Esport) aprovat definitivament 
en el Ple del 29.04.2014, una vegada acceptades parcialment les 
al.legacions presentades, es publica el text íntegre, per a general 
coneixement, en compliment del previst a l´article 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny pel qual s´aprova el Reglament d´obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

La Bisbal d´Empordà, 9 de maig de 2014 

Núria Anglada Casamajor
Alcaldessa 

REGLAMENT DEL CONSELL DE L’ESPORT DE L’AJUNTAMENT 
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

Preàmbul
La legislació vigent, reconeix el dret de tots els ciutadans de parti-
cipar en els assumptes públics, i les obligacions dels Poders Públics 
de promoure les condicions per a què s’integrin, siguin reals i efec-
tius, removent per això tots els obstacles que impedeixin o dificultin 
la seva plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans en 
la vida política, econòmica, cultural i social. Hi ha un instrument 
destinat als municipis per a facilitar la participació ciutadana en tots 
els temes d’actuació municipals com es la creació d’òrgans de par-
ticipació sectorial per a facilitar la participació en un àmbit concret 
d’aquesta.

Fins a aquests moments, l’Ajuntament ha realitzat l’activitat espor-
tiva del municipi a través de la figura jurídica d’un organisme au-
tònom, un patronat municipal d’esports, que estava regit per una 
Junta, que no comptava amb la presència de cap entitat esportiva, 
essent la seva composició de forma exclusiva per part dels grups 
polítics municipals, amb idèntica representativitat que la composi-
ció del plenari.

Per això L’Ajuntament de la Bisbal, fent ús d’aquestes facultats, i 
davant la importància creixent del sector esportiu en la vida de la 
Ciutat, considera de fonamental importància la creació d’un canal 
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de participació d’aquest sector en aquelles qüestions municipals re-
ferides a l’especial àmbit de l’esport a la ciutat, mitjançant la creació 
d’un Consell de caràcter consultiu, que enriquirà l’activitat munici-
pal en la mesura en què l’Ajuntament accedirà a una via de diàleg 
permanent amb les persones i Institucions que més a fons coneixen 
la realitat específica d’aquest sector.

CAPÍTOL 1: NATURALESA I FINALITATS
TITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Constitució i naturalesa jurídica:
El Consell de l’Esport és un òrgan permanent de participació secto-
rial de caràcter consultiu, creat en conformitat amb el que disposen 
els articles 62 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 130 
i 131 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les en-
titats locals, amb l’objecte de facilitar la participació ciutadana en 
els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d’activitat 
pública municipal que afectin o es refereixin a l’esport.

Article 2.- Objecte:
El Consell de l’Esport té per objecte, a nivell general, la participació 
ciutadana en aquelles qüestions referides a l’àmbit esportiu de La 
Bisbal d’Empordà, i en concret, pel que fa a aquelles competències i 
funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora i 
potenciació de l’activitat esportiva a la ciutat.

El Consell de l’Esport com a consell sectorial desenvoluparà el seu 
objecte exercint funcions d’Informe i, en el seu cas, proposta relacio-
nades amb l’àrea d’esports, a través dels seus òrgans, en relació amb 
les iniciatives municipals relatives al sector esportiu així com també 
les previsions pressupostàries de l´Ajuntament en cada exercici vin-
culades a aquelles.

ORGANITZACIO

Article 3.- Òrgans de Govern:

El Govern i Administració del Consell s’exercirà pels òrgans se-
güents:
• El Ple
• El President
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Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel 
Secretari/a, com a òrgan unipersonal d’assessorament i gestió.

Tots els òrgans del consell representants dels grups municipals es 
renovaran amb ocasió de les eleccions municipals.

La resta de membres es renovaran cada tres anys poden repetir el 
càrrec tots els membres. 

Article 4.- El Ple:
El Ple del Consell és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de 
màxim òrgan de govern d’aquest, i està constituït pels membres se-
güents:

•  El President. serà l’Alcalde de l’Ajuntament o regidor/a en qui es 
delegui

• El Vice-president. el regidor/a delegat de l’àrea d’esports.
• Els vocals:

1.  El regidor /-ra d’Ensenyament (excepte que coincideixi amb el 
càrrec d’alcalde/essa)

2.  Un representant de cada grup municipal, que hauran de ser no-
menats pel Ple de l’Ajuntament. Aquest representant pot ser un 
regidor o qualsevol altre persona que el grup municipal consideri 
adient.

3.  Un representant de cadascun dels Clubs Esportius, legalment 
constituïts i amb seu a la Bisbal, les activitats dels quals no tin-
dran ànim de lucre. Cada representant tindrà un suplent per als 
casos d’absència del titular. Seran nomenats pel ple de la corpo-
ració a proposta de les entitats.  El consell esportiu podrà acordar 
el vot ponderat dels representants dels clubs esportius en funció 
del nombre de federats de cada club per tal de donar un major 
compliment al principi democràtic i representatiu. 

4.  Un representant de cadascun dels centres d’ensenyament amb 
seu a la Bisbal, escollit pels esmentats centres. Seran nomenats 
per l’Alcalde, mitjançant l’oportú Decret, a proposta dels òrgans 
de govern d’aquestes.

5.  El coordinador /-ra de l’Àrea d’Esports, que actuarà amb veu 
però, sense vot. Actuarà com a Secretari el coordinador/ra de 
l’Àrea d’Esports o persona en qui delegui. 

El compliment de les seves funcions dels membres seran:

-   Assistir amb veu, i en el seu cas, vot a les reunions del Consell de 
l’Esport.
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-   Podran examinar els expedients i quants antecedents es relacionin 
amb els assumptes compresos a l’ordre del dia, amb la finalitat de 
conèixer-los abans de la deliberació.

-  Podran sol·licitar amb suficient antelació, petició d’inclusió 
d’assumptes a l’ordre del dia.

Article 5.- Atribucions del Ple:
El Consell de l’Esport, es reunirà en sessió plenària com a mínim 
tres vegades a l’any (una a l’inici del curs escolar (de l’1 al 15 de 
setembre), una altra a mitjans (primera quinzena de febrer) i, l’altra 
a final del curs (segona quinzena de juny) caràcter ordinari i, amb 
caràcter extraordinari sempre que sigui i s’estimi necessari per la 
presidència o a petició de la tercera part dels seus membres. Tindrà 
les funcions següents:
•  Fomentar el desenvolupament de les activitats esportives del mu-

nicipi coordinant tots els esforços i iniciatives que es realitzin amb 
una visió de conjunt, sense perjudici de les facultats que corres-
ponguin a les entitats respectives.

•  Oferir activitats adreçades a la població en general, per afavorir 
hàbits saludables de pràctica fisico-esportiva i de lleure.

•  Donar suport a les entitats, clubs, associacions esportives i centres 
educatius locals per a facilitar la tasca de promoció esportiva, so-
cial i d’imatge que desenvolupen.

•  Promoure esdeveniments i actuacions de caire esportiu per donar 
a conèixer i promocionar el municipi.

• Canalitzar i fomentar els esports escolars i d’aficionats.
•  Promoure totes les gestions que calguin per aconseguir aporta-

cions econòmiques de qualsevol procedència, amb respecte de la 
legalitat vigent i d’acord amb el principi de transparència, per fi-
nançar les activitats esportives.

•  Vetllar per la promoció de les instal·lacions esportives, així com el 
manteniment, restauració i administració d’aquestes.

• Proposta de  noves instal·lacions esportives.
• Proposar sobre les previsions pressupostàries de l’àrea d’esports.
•  Debatre les subvencions a repartir entre les entitats esportives mu-

nicipals
•  Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu 

règim específic de sessions plenàries.
•  Formular propostes dirigides a l’adopció de mesures municipals 

relatives al seu sector d’activitat

Les convocatòries es faran amb una antelació mínima d’una setma-
na les ordinàries i tres dies les extraordinàries i incorporaran l’ordre 
del dia.
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El quòrum per a la validesa de les sessions serà, tant en primera 
com en segona convocatòria, d’una tercera part dels membres de la 
Consell de l’Esport amb veu i vot. En tot cas, hi hauran d’assistir el 
president i el secretari o qui legalment els substitueixi.

Article 6.- El President:
La Presidència del Consell de l’Esport l’ostentarà l’Alcalde o 
Regidor/a en qui delegui, i tindrà les atribucions següents:

1) Representar el Consell.
2)  Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir suspendre, aixecar i re-

soldre els empats amb el seu vot de qualitat, de les sessions del 
Ple i de la Comissió Permanent, i de quantes Comissions i òrgans 
complementaris d’estudi poguessin constituir-se.

3)  Traslladar els acords adoptats pel Ple del Consell als òrgans com-
petents

4)  Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades 
pel Ple del Consell.

Article 7.- El Vice-president:
Assumirà la Vice-presidència del Consell Municipal de l’Esport, 
el Regidor o Regidora de l’àrea d’esports o qualsevol designat per 
l’Alcalde, el/la qual tindrà com a missió fonamental la substitució 
del President en els casos d’absència, vacant o malaltia, i la seva 
assistència en l’exercici del seu càrrec.

Article 8.- El Secretari/a:
Serà el coordinador/a o responsable tècnic de l’àrea d’esports, el 
qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries.

Article 9
Els càrrecs d’origen corporatiu i institucional que acabin el seu man-
dat o dimiteixin com a tals, cessaran com a membres del Consell de 
l’Esport.

Els càrrecs del sector esportiu i educatiu tindran un mandat de tres 
anys en la seva totalitat, a proposta del mateix sector. Durant aquest 
període els membres podran cessar per les següents causes:
- Petició pròpia
- Per inassistència a les reunions sense justificació.
 
Article 10 Règim de pressa de decisions i acords
Tots els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres pre-
sents al ple del Consell, essent el vot de qualitat de l’alcalde el que 
dirimeixi els empats. 
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Tots els acords presos seran notificats als òrgans de govern de la cor-
poració local per tal de ser incorporats a l’expedient de referència, 
així com també es notificaran a totes les entitats esportives. 

La modificació dels estatuts o normes de règim intern hauran de ser 
adoptats per majoria absoluta

Article 11
Aquest reglament es podran modificar per l’acord del Ple de 
l’Ajuntament, seguint el mateix procediment que per a la seva apro-
vació. El Consell de l’Esport podrà sol·licitar-ne la modificació al Ple 
de l’Ajuntament.

La Bisbal d’Empordà, maig 2014 


