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Núm. 7347
AJUNTAMENT DE CELRÀ
Anunci d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal
d’Esports de Celrà
(Expedient 96/12)
Havent-se exposat a informació pública l’acord plenari del dia 17
d’abril de 2012 relatiu a l’aprovació inicial del reglament del Consell
Municipal d’Esports de Celrà (BOP de Girona núm. 85 de 3 de maig
de 2012, DOGC núm. 6122 de 7 de maig de 2012, el Diari de Girona
del dia 25 d’abril de 2012 i al tauler d’anuncis de la Corporació), no
es van presentar al·legacions. De conformitat amb el què disposa
l’article 65.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord
esdevé definitivament aprovat.
D’acord amb el que disposa 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 es transcriu íntegrament el text per a la seva entrada
en vigor.
Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la
present publicació al BOP.
ANNEX 1
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS DE CELRÀ
Preàmbul
El ric teixit associatiu existent al municipi de Celrà, manifestat entre
d’altres en el camp de l’esport, va donar lloc a la creació en el seu
moment del Patronat Municipal d’Esports. Aquest organisme, però,
ha evidenciat amb el pas del temps unes estructures organitzatives
que dificulten les tasques administratives i alenteixen els processos
participatius i d’acció. Analitzant aquesta realitat, l’equip de govern ha plantejat la dissolució d’aquest organisme per crear-ne un
de nou, més àgil i funcional. En aquest sentit, el Consell Municipal
d’Esports habilita un canal de participació de les entitats esporti-
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ves del municipi més adequat a les dinàmiques i realitats actuals.
El Consell Municipal d’Esports permet la participació en el procés
de reflexió, consulta, debat i finalment elaboració de propostes, que
s’hauran de traslladar a l’Ajuntament de Celrà perquè els tingui en
compte a l’hora de prendre decisions.
És per això que, en aquest text, es regula el funcionament d’aquest
nou organisme:
Article 1: Naturalesa jurídica
El consell Municipal d’Esports de Celrà, vinculat a l’Ajuntament de
Celrà a través de l’àrea d’Esports, és un òrgan consultiu, plural, de
participació i assessorament, mitjançant el qual es promouran les
accions participatives de les diverses associa¬cions i entitats de Celrà relacionades amb l’ esport.
Article2: Finalitat
El Consell Municipal d’Esports té com a finalitat fomentar la participació ciutadana en aquelles qüestions referides a l’àmbit esportiu
i més concretament en aquelles competències i funcions que tinguin
una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació de l’activitat i el moviment esportiu.
Article 3: Abast d’aquest Reglament
El present Reglament té per objecte la regula¬ció del règim d’organització i estructuració dels òrgans del Consell Municipal d’ Esports: presidència, plenari i comissions de treball. També estableix
la seva composició, les funcions i el procediment per a la renovació
dels seus membres i per a la convocatòria de les seves reunions ordinàries i extraordinàries.
Article 4: Objectius
Els objectius del Consell Municipal d’Esports són els següents:
1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en l’activitat esportiva.
2. Impulsar la promoció de l’esport com a eix bàsic i transversal en
la qualitat de vida de les persones.
3. Fo¬mentar l’associacionisme i oferir l’assistència i el suport oportuns.
4. Promoure programes i activitats que aglutinin l’esport al poble, i
que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, i facilitar la coordinació entre elles.
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5. Estudiar les línies estratègiques per al desenvolupament esportiu
de Celrà.
6. Treballar en la definició dels criteris i barems dels ajuts i subvencions municipals.
7. Fer un seguiment de les necessitats esportives i de les polítiques
d’actuació de les entitats, per tal d’adequar els espais i els serveis
i facilitar l’ús dels equipaments esportius a aquestes entitats així
com a la població en general.
Article 5: Funcions
Tal com disposa l’article 62 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, la finalitat dels òrgans de participació sectorial és la
d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els
assumptes municipals que per llur naturalesa ho permetin i afectin
a l’àmbit d’actuació concret.
Les funcions del Consell Municipal d’Esports són les següents, de
caràcter consultiu, informatiu, promo¬cional i valoratiu:
1. Formular propostes per a resoldre les qüestions administratives
que els afecten.
2. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre les
següents matèries, competència municipal de l’àrea d’esports:
- Criteris d’actuació en temes esportius.
- Col·laboració i transversalitat de les diferents entitats, tant públiques com privades.
- Funcionament d’activitats i/o serveis esportius ja existents o de
nova creació.
3. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels organismes públics municipals de l’àrea d’esports.
4. Proposar i impulsar activitats que fomentin una major participació de les persones en les activitats i manifestacions esportives ja
existents o de nova creació del poble.
5. Coordinar accions dirigides a augmentar i revitalitzar les activitats esportives.
6. Coordinar actuacions i activitats de les entitats que ho desitgin o
necessitin.
7. Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a equipaments o activitats.
8. Seguiment i control de les accions, iniciatives i/o propostes acordades en el propi Consell.
9. Valoració de les activitats i polítiques aplica¬des en l’àmbit esportiu.
5.1 Propostes
D’acord amb el que disposa l’artícle 228 del R.D. 2568/1986, de 28
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Fun-
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cionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, quan el Consell
vulgui efectuar una exposició davant el Ple de l’Ajuntament, en
relació amb algun punt de l’ordre del dia en la prèvia tramitació
administrativa del qual hagi intervingut com a interessat, haurà de
demanar-ho a l’Alcalde abans de començar la sessió. Amb l’autorització d’aquest i mitjançant un únic representant, podrà exposar la
seva opinió durant el temps que senyali l’Alcalde, amb anterioritat
a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia
Article 6: Organització
1. El Consell Municipal d’Esports estarà compost pels següents òrgans de constitució obligatòria:
- Presidència
- Plenari
2. A més podrà dotar-se dels següents òrgans de constitució facultativa:
- Comissions de treball
Article 7: La presidència
1. La presidència del Consell Municipal d’Esports, i de tots els seus
òrgans, correspon a qui ostenti l’alcaldia presidència de l’Ajuntament de Celrà, i podrà ser delegada al regidor/a d’esports o al
regidor/a que es determini.
2. Són funcions de la presidència:
- Presidir i representar el Consell.
- Fer executar els acords del Consell.
- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i moderar
els debats del plenari.
- Fixar l’ordre del dia i coordinar el treball del plenari.
- Fer el seguiment dels informes sol·licitats i de les propostes formulades al plenari.
- Autoritzar l’assistència al plenari a persones que pels seus coneixements específics pugin assessorar o col·laborar en la resolució de temes concrets.
- Resoldre allò que correspongui en assump¬tes de la competència del Consell no atribuïts al plenari, o que li sigui conferit pel
plenari.
Article 8: Plenari
1. El plenari és l’òrgan de màxima repre¬sentació del Consell. Serà
presidit per qui ostenti l’alcaldia presidència de l’Ajuntament de
Celrà, o el regidor/a en qui es delegui.
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2. El plenari estarà integrat per:
- El regidor delegat d’esports.
- Un representant de cada grup municipal, proposat pel respectiu
portaveu.
- Un representant del Consell Escolar Municipal.
- Representants del moviment associatiu del poble relacionats
amb l’ esport, repartits segons:
- un representant de cadascuna de les entitats esportives, legalment constituïdes, amb seu a Celrà.
- Un màxim de 3 persones a títol personal, nomenades pel
plenari, a proposta de la presidència, que, pel seu interès o
vinculació amb el món de l’esport, puguin enriquir l’actuació
del Consell.
- Per resolució del president, i a proposta de la majoria simple
de membres del Consell Municipal d’Esports, es podrà ampliar
el nombre de membres del Consell amb representants d’altres
entitats.
3. Les entitats que desitgin ser membres del Consell Municipal d’Esports hauran d’estar inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament i presentar per escrit la seva sol·licitud.
4. El plenari és l’òrgan superior de decisió del Consell Municipal
d’Esports.
5. Les funcions pròpies del plenari són les següents:
- Conèixer, opinar i informar sobre qualsevol tema proposat per:
el govern, la regidoria d’esports, qualsevol entitat, o per qualsevol membre del propi Consell pel que fa als assumptes relatius
a matèries esportives i així fixar les línies generals d’actuació
del Consell Municipal d’Esports.
- Proposar iniciatives a l’Ajuntament i aportar elements per a la
priorització, per tal de donar una visió i assessorar la política
esportiva del poble.
- Exercir el seguiment dels programes esportius aprovats pels
organismes competents.
- Fixar les línies generals d’actuació del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Celrà.
- Preparar i presentar plans de treball.
- Crear les comissions de treball que es creguin oportunes pel
tractament de temes específics i establir les seves normes de
funcionament i estructura.
- Emetre i aprovar un informe de les activitats realitzades.
- Emetre informes i dictàmens que siguin sol·licitats en relació a
l’esport.
- Decidir sobre les admissions de nous membres i de les exclusions dels membres del Consell Municipal d’ Esports.
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Article 9: Designació de representants i durada de la representació
1. Cada entitat, organisme, associació... que compleixi les condicions
assenyalades a l’article 8, designarà el/la representant per formar
part del Consell. Aquesta elecció comprendrà també la de representants suplents, per a casos d’absència o malaltia del/la titular.
2. Les persones proposades per les entitats seran nomenades per
l’Alcaldia per un període de quatre anys. En cas de substitució
produïda abans de la finalització del mandat, s’haurà de procedir
de la mateixa forma que pel nomenament inicial.
3. El plenari del Consell nomenarà, a pro¬posta de la presidència,
les 3 persones que, pel seu interès i vinculacions amb l’ Esport,
també formaran part del Consell.
4. Es perd la condició de membre per renún¬cia expressa, per pèrdua de la representació de l’entitat o organisme, per cessament
disposat per la presidència, o per canvi de persones en el càrrec.
5. La substitució dels representants al plenari del Consell Municipal
d’Esports serà degu¬dament comunicada a l’Ajuntament de Celrà per les respectives organitzacions o entitats.
Article 10: Funcionament del plenari
1. El Plenari ha de convocar sessió ordinària dues vegades a l’any
i extraordinària quan així ho decideixi el president o ho sol·liciti
per escrit al president del Consell Mu¬nicipal d’Esports, una
quarta part dels membres del Plenari.
2. Les sessions ordinàries de l’Assemblea General s’han de convocar, almenys, amb set dies naturals d’antelació i les extraordinàries amb una antelació de 2 dies hàbils. Les sessions s’han de dur a
terme en segona convocatòria trenta minuts després de la primera convocatòria.
3. El quòrum per a la celebració vàlida de sessions és: en la primera
convocatòria, amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de
membres, i en la segona convocatòria, com a mínim amb l’assistència de tres membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant
tota la sessió. Cal l’assistència del president i de la secretària/secretari o de qui legalment els substitueixi.
4. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
5. Cadascun dels vocals del plenari té un vot que és personal i indelegable.
6. El Consell Municipal d’Esports podrà demanar, quan hagi de
tractar temes específics o puntuals que així ho requereixin,
l’assis¬tència de persones amb coneixements en la matèria a tractar, amb veu i sense vot.
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7. La Secretària/secretari del Consell Municipal d’Esports actuarà
amb veu i sense vot.
Article 11: Les comissions de treball
1. El plenari, a proposta de la presidència, podrà crear comissions de
treball per al seguiment de temes concrets i per treballar en temes
específics amb una durada limitada.
2. Una d’aquestes comissions podrà ser creada per a coordinar les
funcions i fer el seguiment dels acords del plenari.
3. El president podrà delegar la presidència de la comissió de treball
a qualsevol membre del Consell Municipal d’Esports.
4. Les comissions de treball prioritzaran la vessant pràctica i operativa, per la qual cosa podran sol·licitar l’assistència a les seves
reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixements, amb
veu però sense vot.
5. La modificació de la competència de les comissions de treball, així
com la variació dels seus components es portarà a terme tot seguint el mateix procediment establert per a la seva determinació.
Article 12: La secretària
1. La Secretaria o secretari del plenari del Consell serà la tècnica
d’esports o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot.
2. La funció del secretari o secretària comprèn l’assessorament legal
del Consell Municipal d’Esports i la fe pública de tots els actes
i acords, així com assistir a les reunions del plenari i aixecar-ne
acta.
Article 13: De la dotació tècnica i administrativa del Consell Municipal d’Esports
Constituirà la dotació tècnica i administrativa del Consell Municipal d’Esports, els mateixos serveis municipals, especialment de
l’Àrea d’Esports.
Article 14: Dret supletori
En tot allò no previst en aquest Reglament és aplicable, amb caràcter
supletori, la normativa reguladora del règim local.
Celrà, 12 de juny de 2012
Daniel Cornellà Detrell
Alcalde
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