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Dijous, 21 de maig de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Lliçà de Vall

ANUNCI

Aprovat inicialment en el Ple de l'Ajuntament de data 6 de febrer de 2015 el Reglament d'Organització i Funcionament 
del Consell Municipal de l'Esport i no havent-se presentat cap al·legació, suggeriment o reclamació durant el període 
d'informació pública, aquest Reglament resta definitivament aprovat i es publica en el Butlletí Oficial de la Província i un  
cop publicat el text complert entrarà en vigor.

CONSTITUCIÓ.

El Consell Municipal de l'esport és un òrgan de participació de caràcter consultiu i deliberatiu en la gestió municipal i  
amb funcions d'informe i proposta.

L'objecte genèric d'aquest Consell Municipal, és la de vertebrar totes aquelles propostes, iniciatives i col·laboracions que 
puguin formular les diferents entitats, col·lectius o altres vinculats al món de l'esport, amb la finalitat de promoure entre  
els ciutadans la pràctica de l'activitat esportiva.

L'àmbit territorial del Consell Municipal de l'Esport serà el corresponent al municipi de Lliçà de Vall.

FUNCIONS.

• Actuar com a òrgan d'informació i consulta en matèria d'ordenació i foment de l'esport.

• Formular propostes i plans d'actuació Municipals adreçats a la promoció de l'esport en tots els sectors de la població.

• Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l'Ajuntament pel que fa als programes i serveis que afectin a 
les entitats, clubs esportius i centres escolars.

• Realitzar propostes que millorin els serveis esportius municipals i les instal·lacions.

• Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l'esport del poble.

• Millorar la coordinació entre els serveis municipals i les associacions i institucions esportives implicades en el foment i 
la millora de l'activitat esportiva.

• Totes les que li encarregui el President del Consell.

COMPOSICIÓ.

Formaran el Consell els següents membres:

• Presidència honorífic: L'Alcalde o alcaldessa de la corporació.
• Presidència: El Regidor/a d'Esports o persona en qui delegui.
• Secretari/a: El secretari/a de la corporació o persona en qui delegui.
• Responsable tècnic de l'Àrea d'Esports que podrà assistir amb veu però sense vot.

• Representants de la corporació Municipal:

Un representant titular i un suplent de cada grup polític amb representació municipal escollit per acord del Ple Municipal.

• Representants de les entitats esportives:

Un representant de cada una de les entitats esportives del municipi designat per l'entitat. En el cas de que el nombre 
d'entitats arribi a 15, formaran part del Consell una única entitat per modalitat esportiva essent la que disposi de més 
participació.
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Aquest  Consell  analitzarà i  tindrà en compte el  creixement de la  població,  el  número d'habitants,  les instal·lacions 
esportives existents i les característiques en cada moment per admetre noves entitats d'una mateixa disciplina esportiva.

• Representants de programes esportius municipals:

Un representant de cada un dels programes esportius locals impulsats per l'Àrea d'Esports.

La presidència del Consell Municipal de l'Esport tindrà les següents atribucions:

a) Representar el Consell.

b) Convocar, presidir o fitxar l'ordre del dia de les sessions del plenari.

c) Elevar als òrgans competents de l'Ajuntament els acords, els informes, les propostes i  els estudis que elabori el 
Consell.

d) Autoritzar i donar el vist i plau a totes les actes del Consell.

e) Podrà exercir el seu vot que serà de caràcter especial en cas d'empat reiterat en qualsevol votació.

f) Procedir  a  la  creació,  si  s'escau,  de  les Comissions de  Treball  per  a  temes específics  a  proposta  del  Plenari  i 
designar-ne els membres i els coordinadors.

g) Autoritzar amb la seva signatura aquells acords i escrits oficials redactats pel Consell.

h) Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Consell.

FUNCIONAMENT.

Constitució.

1. Els membres del Consell pertanyents a les entitats han de presentar l'autorització del President de l'entitat, conforme 
ha estat escollit representant per l'entitat al Consell.

2. Els càrrecs no són personals i han de cessar del Consell si així ho disposa l'entitat que representin, ja sigui per  
dimissió o per cessament acordat. S'ha de comunicar per escrit al president del Consell Municipal de l'Esport qualsevol 
canvi de representant.

Periodicitat.

1. El Consell es reunirà ordinàriament un cop al semestre.

2. Amb caràcter extraordinari el Consell es podrà reunir a proposta del president o a sol·licitud per escrit de la meitat 
dels membres que el formen.

3. La convocatòria per les sessions s'han de fer amb una antelació mínima de 72 hores.

4. Els membres del Consell  adreçaran per escrit  al President les propostes de temes a tractar en les sessions del 
Consell, aportant la documentació pertinent.

5. Per a considerar vàlida una reunió es requereix un terç dels membres legals del Consell i han de ser presents el  
president i el secretari.

Actes.

1. El  secretari  del  Consell  ha d'estendre l'acta corresponent a cada reunió i  l'ha de signar el  president  i  el  mateix 
secretari.

Altres consideracions de funcionament.

1. Si una entitat no vol formar part del Consell Municipal de l'Esport, ho ha de fer amb un escrit adreçat al president que  
informarà en la primera reunió a la resta de membres del Consell. C
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ACORDS.

1. Els acords del Consell adoptaran la forma de propostes, dictàmens i d'altres formes de caràcter similar. En cap cas 
tindran caràcter d'acords administratius.

2. Els acords del Consell s'aprovaran per majoria dels assistents amb possibilitat d'emetre vot.

3. Els acords d'ordre intern s'adoptaran per majoria simple dels membres presents.

Lliçà de Vall, 11 de maig de 2015
L'alcalde, Andreu Carreras Puigdelliura

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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