Dimarts, 3 d'agost de 2010
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sitges
EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 9 de gener de 2007 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el
Reglament regulador del Consell Municipal de l’Esport de Sitges, sotmetent-se a informació pública en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona núm. 55, de 5 de març de 2007, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4834 de 5 de març de 2007 per a la presentació de reclamacions i suggeriments, sense que dins d’aquest termini
d’exposició se’n presentessin.
Considerant que el Ple de la Corporació en data 7 de maig de 2007 va aprovar definitivament el Reglament regulador
del Consell Municipal de l’Esport de Sitges.
D’acord amb el que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local, es
procedeix a la publicació íntegre del Reglament regulador del Consell Municipal de l’Esport de Sitges:
CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT.
Reglament
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Sitges, en la línia de garantir i millorar els processos participatius dels ciutadans en les qüestions
públiques ha establert un projecte polític de participació ciutadana. Aquest compromís amb la ciutadania contempla el
foment dels instruments adients per a l’efectiva participació dels ciutadans i les ciutadanes en els assumptes de la vida
pública local.
Per fomentar la participació ciutadana en totes aquelles qüestions d’interès en l’àmbit del mon de l’esport, es necessari
la creació d’un consell sectorial de l’esport, consell que ha de donar cabuda a la pluralitat d’inquietuds i condicionants
que actualment conformen la realitat esportiva local i amb l’objectiu de fomentar el diàleg entre els diferents agents
locals implicats en la vida esportiva local,
Cal establir polítiques que, recullin la realitat i diversitat del sistema esportiu local, a fi de garantir una oferta amplia que
promogui i permeti el desenvolupament de totes les expressions esportives i que acosti als ciutadans i les ciutadanes la
pràctica de l’activitat física.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament, es vol dotar d’un consell sectorial, on es puguin expressar i estar representades
les diverses opinions i models d’expressió de la pràctica esportiva .
Un òrgan que, ha de ser una eina clau, en el debat i la definició del sistema esportiu local, on s’integrin i es puguin
escoltar totes les veus implicades, amb l’objectiu d’estudiar, avaluar i proposar actuacions i projectes.

Art. 1 NATURALESA I ÀMBIT
El Consell Municipal de l’Esport, es un òrgan municipal de participació sectorial, integrat pels diferents agents socials
locals, implicats en el mon de l’esport.
El Consell es renovarà coincidint amb la renovació del mandat corporatiu.
Art. 2 DEFINICIÓ
El Consell Municipal de l’Esport es un òrgan fonamentalment consultiu i informatiu de les accions i polítiques esportives
municipals, on els seus membres poden estudiar, proposar o impulsar accions i projectes, així com avaluar i conèixer
les memòries i valoracions de les actuacions realitzades.
En cap cas la pertinença al Consell serà lucrativa o retribuïda.
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DISPOSICIONS GENERALS
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El Consell, en cap cas, substituirà o obstaculitzarà l’exercici de les competències que les lleis atribueixen als òrgans
municipals de decisió.
Art. 3 SEU
El Consell Municipal de l’Esport te la seva seu al Poliesportiu de Pins Bens, al carrer Cardenal Vidal i Barraquer s/n, de
Sitges.
Art. 4 OBJECTIUS GENERALS
Els objectius del Consell en l’àmbit de l’esport local son el següents:
1. Promoure la participació dels agents locals en l’estudi i debat dels projectes, activitats i problemàtiques de l’esport
local.
2. Fomentar la millora i l’impuls de les col·laboracions entre els diferents col·lectius : entitats, empreses i associacions.
3. Vetllar per integrar en el consell tots els sectors implicats en l’esport i per recollir totes les sensibilitats i tendències del
sistema esportiu local.
4. Promoure la participació de les entitats locals i els ciutadans en les accions i programes esportius municipals
5. Informar dels assumptes relatius a l’esport local que promogui o proposi la Regidoria d’Esports, l’Ajuntament de
Sitges o ens que depenguin d’aquest.
6. Promoure, dinamitzar , fomentar i
competició i formativa.

coordinar les activitats esportives des de totes les vessants: lleure i salut,

7. Sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes dels valors positius i de la funció social de l’activitat física que contribueix al
desenvolupament complert, harmònic i saludable de l’ésser humà, i a la seva formació integral.
8. Aportar elements de debat per a la fixació de prioritats i l’assessorament en la política esportiva municipal, vetllant per
a que s’afavoreixi que aquesta política sigui la que mes s’adeqüi als interessos i voluntats dels ciutadans.
Art. 5 FUNCIONS
Les funcions del Consell son:
1. Actuar com òrgan consultiu de l’ajuntament en els assumptes de la seva competència.
2. Proposar la creació de comissions de treball especifiques, les quals aprovaran el seu propi règim de convocatòries i
de sessions.

4. Proposar iniciatives a l’ajuntament o traslladar-li les derivades d les comissions de treball, així com aquelles rebudes
d’entitats, col·lectius, empreses o particulars, per tal de ser discutides pels òrgans competents .
Art. 6 COMPOSICIÓ
1. En el Consell Municipal de l’Esport hi poden ser presents els agents locals representants de tots els sectors socials
vinculats amb l’esport, garantint com a mínim la següent participació :
a) President/a: L’alcalde/essa, que serà president/a del Consell.
b) Vice-president/a: El regidor/a d’Esports , en qui l’alcalde podrà delegar la presidència.
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3. Ser informats/ades de les decisions que l’ajuntament adopti en l’àmbit esportiu.
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c) Vocals:
- El/la regidor/a d’Ensenyament.
- El/la regidor/a d’Infància i Joventut.
- El/la regidor/a de Benestar Social.
- Un/a regidor/a de cada grup polític amb representació a l’ajuntament.
- Un/a representant de cada entitat esportiva sense ànim de lucre.
- Un/a representant de cada Associació de Pares i Mares.
- Un/a representant del sector docent de cada Centre d’Educació Infantil i Primària, i de cada Institut d’Ensenyament
Secundari.
- Un/a representant dels alumnes de cada Institut d’Ensenyament Secundari.
- Un/a representant de la Junta Directiva de cada Casal de Gent Gran.
- Un/a representant de cada una de les associacions o entitats vinculades amb el col·lectiu de discapacitats físics,
psíquics o sensorials.
- Un/a representant de cada empresa del sector del lleure i oci esportiu.
d) Assistiran com a tècnics assessors:
- El/la Coordinadora del Servei d’Esports, amb veu però sense vot.
- El/la TAG de l’Àrea a la que estigui adscrit el Departament d’Esports, que farà funcions de secretari/a, amb veu però
sense vot.
e) El President del Consell a iniciativa pròpia o a petició del Consell , podrà convidar a qualsevol altra persona que
consideri adient per informar sobre un o mes temes inclosos en el ordre del dia, que participarà de les sessions del
Consell amb veu però sense vot.
5. Les entitats i associacions que formin part del Consell hauran de complir amb els següents requisits: tenir seu social
a Sitges, estar legalment constituïda i amb activitat esportiva, o que els seus estatuts contemplin, dins el seus objectius,
la promoció de l’esport i tinguin previst desenvolupar un projecte esportiu a iniciar en un termini no superior a l’any.
6. Les empreses que formin part del Consell hauran de complir amb els següents requisits: tenir seu social a Sitges,
estar degudament legalitzades i amb activitat esportiva.
Art. 7 NOMENAMENT REPRESENTANTS

Art. 8 PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE DEL CONSELL
Els membres del Consell perdran la condició de tal en els casos següents:
1. Cessats per l’alcalde, mitjançant decret, del qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, com a
resultat de la proposta raonada i acord ferm de l’entitat o organisme que el membre representi.
2. Renuncia expressa de l’interessat manifestada per escrit
3. Per mort, declaració judicial de mort o incapacitació declarada per sentencia judicial ferma.
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Els membres del Consell Municipal de l’Esport seran nomenats per l’alcalde, mitjançant decret, prèvia proposta de les
entitats, associacions, empreses i partits polítics amb representació a l’ajuntament, que designaran un representant
d’entre els seus membres.
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Art. 9 ORGANITZACIÓ
El Consell Municipal de l’Esport queda estructurat pels òrgans de govern següents: President/a, Vice-president/a i
Plenari.
El consell estarà assistit per un/a secretari/a. Les seves funcions son:
a) Elaborar les actes de les reunions i custodiar la documentació del Consell.
b) Certificar els acords amb el vist i plau del president .
c) Vetllar per que les trameses de documentació arribin oportunament.
d) Convocar el Consell per ordre del/la president/a.
7. ATRIBUCIONS DEL/LA PRESIDENT/A
1. l’Alcalde/essa, mitjançant decret, podrà nomenar o separar lliurement el regidor/a que haurà d’exercir la presidència.
2. el president/a tindrà les següents atribucions:
e) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.
f) Actuar com a portaveu del Consell.
g) Fixar l’ordre del dia.
h) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
i) Autoritzar l’assistència al plenari i al les comissions de treball de persones vinculades a l’àmbit esportiu local o amb
coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable. Aquestes persones tindran veu
però no vot.
j) Transmetre els informes i les propostes del Consell a la resta d’òrgans municipals.
k) Decidir la creació, els objectius i les finalitats de les comissions de treball d’acord amb el plenari.
l) Nomenar els/les membres del Consell.
8. ATRIBUCIONS DEL/LA VICE-PRESIDENT/A
2. Serà nomenat/ada per l’alcalde/essa
3. Seran funcions del/la vice-president/a substituir al President/a, amb tots els seus drets i deures.
Art. 10 ATRIBUCIONS DEL PLENARI
1. El Consell Municipal de l’esport tindrà com a únic òrgan decisori el plenari del Consell.
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2. integraran el Plenari la totalitat dels seus membres sota la presidència de l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
3. El plenari té les següents atribucions:
a) Ser consultat i debatre sobre l’actuació municipal en l’àrea de la política esportiva.
b) Aprovar la memòria anual del Servei.
c) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d’actuació del consell.
d) Elevar propostes a l’ajuntament de la vila sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
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Art. 11 SESSIONS DEL PLE DEL CONSELL
1. Les sessions del Consell podran seran ordinàries i extraordinàries.
2. El Consell celebrarà sessió ordinària com a mínim dos cops a l’any i extraordinària quan així ho decideixi el/la
president/a o a proposta d’una tercera part dels membres del Consell.
3. En la primera reunió del Consell s’elaborarà el Calendari de sessions ordinàries.
4. Un cop conclosa reunió ordinària, i abans del seu tancament, previ acord adoptat per la majoria absoluta dels
membres del Consell, per la via d’urgència, es podran incloure nous punts a l’ordre del dia.
Art. 12 CONVOCATÒRIA
1. Amb trenta dies d’antelació, es notificarà als membres del Consell, la data de celebració de la reunió corresponent,
amb la relació dels assumptes a tractar.
2. Els membres del Consell disposaran de deu dies hàbils, a partir de la recepció de la notificació, per proposar i fer
arribar a la Presidència, si ho estimen pertinent, altres afers a tractar, així com altres qüestions que estimin pertinents.
3. La convocatòria per a les sessions ordinàries l’ordenarà, lliurament el/la President/a, i es farà amb una antelació
mínima de quinze dies. La convocatòria anirà acompanyada de l’ordre del dia i , si s’escau, de la documentació
pertinent. En les sessions extraordinàries no es podran incloure nous punts a l’ordre del dia.
4. Els terminis es comptaran sempre en dies hàbils. A aquests efectes no seran hàbils els dies festius estatals, festius
autonòmics i festius locals de Sitges. Tampoc es consideraran hàbils els dissabtes.
Art. 13 CONSTITUCIÓ
El Consell es constituirà vàlidament quan estiguin presents, en primera convocatòria, la meitat mes un dels seus
membres i en segona convocatòria, al cap de mitja hora, quan estiguin presents 10 dels seus membres. Sempre i en tot
cas serà necessària la presencia del/la president/a i del/la secretari/a.
Quedarà vàlidament constituït el Consell, quan, malgrat no s’hagin acomplert els requisits de la convocatòria, estiguin
reunits tots els seus membres, i així ho acordin per unanimitat.
Art. 14 RÈGIM
Totes les sessions estaran presidides pel president/a assistit/da del/la secretari/a, o regidor en qui delegui.
El president es qui obre i tanca la sessió, i atorga i retira el torn de paraula.
L’ordre del dia s’iniciarà amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida o explicada la proposta, el/la president/a obrirà el torn de paraules, els membres del Consell que desitgin fer-ne
us, promovent el seu debat. Les intervencions seran ordenades pel president/a d’acord amb les regles següents:

b Intervindran, en aquests primer torn de paraules, els membres del Consell que ho desitgin, a excepció qui hagi
presentat la proposta.
c Un cop efectuat aquests primer torn de paraules, el/la president /a donarà la paraula al/la proposant per que contesti
les intervencions anteriors.
d Si es sol·licites, el/la president/a , obriria un segon torn de paraules, en el que intervindrien aquells membres del
Consell que haguessin demanar fer us de la paraula.
e Tancarà aquests segon torn de paraules el/la proposant.
f Finalitzant aquests segon torn de paraules, el/la president podrà realitzar la seva intervenció, i acabada aquesta,
declarar finalitzat el debat, i solament per al·lusions, el membre del Consell que es consideri al·ludit per una intervenció,
podrà sol·licitar del/la president/a la paraula. Si li es autoritzada podrà fer-ne us de manera breu i concisa.
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a Solament es podrà fer us de la paraula, prèvia petició, quan així hagi estat autoritzat per el/la president/a.

Dimarts, 3 d'agost de 2010
g La durada de cada una de les intervencions del primer torn de paraules no podrà excedir dels cinc minuts, i les del
segon, de tres minuts, igual que les intervencions per al·lusions.
h No obstant això el/la president podrà ampliar o reduir la durada de les intervencions, al doble o a la meitat del previst
en el paràgraf anterior, en funció de importància i/o transcendència dels assumptes que es debaten.
El/la secretari/a aixecarà l’acta de cada sessió, que es redactarà de conformitat amb allò que, al respecte, es disposa en
els articles 109 i 110 del ROF. En la mateixa figuraran els acord i conclusions adoptades, així com les incidències que
siguin procedents per reflectir fidelment la sessió, tal com les intervencions que facin que es modifiquin les propostes
presentades.
Una còpia de la mateixa serà tramesa a l’ajuntament, així com a cada membre del Consell.
Les actes son documents públics.
Art. 15 VOTACIONS
1 Quan el/la president/a consideri prou debatut un assumpte, i desprès de declarar finalitzat el debat, ordenarà que es
sotmeti a votació dels membres del Consell presents.
2. La norma general serà la d’adopció d’acords per consens. Cas de no arribar-s’hi es procedirà a la votació.
3. Les votacions seran ordinàries i secretes.
4. Les votacions ordinàries s’efectuaran a ma alçada. Les secretes s’efectuaran mitjançant papereta que serà dipositada
dins d’una urna.
5. Per a què una votació tingui caràcter de secreta, caldrà que ho sol·liciti tant sols un dels membres dels/les assistents
a la reunió.
6. El vot dels membres del Consell és personal i intransferible i es pot emetre en sentit positiu o negatiu, sense perjudici
de la possibilitat d’abstenir-se de votar.
7. Els assumptes es consideren aprovats quan obtenen mes vots afirmatius que negatius.
Es consideren aprovats per assentiment i unanimitat, si un cop presentats, no generen debat ni oposició.
8. En cas de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà una segona votació i si persistís l’empat, decidirà el vot de
qualitat del la presidència.
Atès el caràcter participatiu del Consell es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d’arribar a decisions consensuades.
No obstant això, en cas de desacord, junt amb la decisió majoritària es faran constar també aquelles altres que discrepin
de la primera, indicant en tot cas qui dona suport a cadascuna d’elles, de cara a que els òrgans decisoris de
l’Ajuntament puguin tenir el màxim nombre d’opinions, i la participació dels diversos corrents ciutadans sigui plena.

Art. 16 COMISSIONS DE TREBALL ESPECIFIQUES
Per a l’estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius del Consell, es podran constituir comissions de
treball especifiques.
La creació d’aquestes comissions correspon al president/a del Consell i es constituiran a proposta del/la president/a o
del plenari.
En formaran part membres del Consell i/o persones alienes al Consell que tinguin competència en els objectius propis
de la comissió. Els/les components de la comissió seran elegits pel plenari.
Les reunions de la comissió estaran presidides per el/la president/a o regidor/a en qui delegui i comptaran, com a mínim,
amb la presencia d’un/a tècnic/a del departament d’esports, designats per la presidència.
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En aquests sentit, les opinions, els treballs, les propostes o els estudis elaborats pel Consell que facin referència directa
a punts sobre els que s’hagin de pronunciar els òrgans de govern de l’Ajuntament seran inclosos en l’expedient
corresponent. En cas d’haver-hi divisió d’opinions, aquestes quedaran reflectides en l’acta, i la presidència explicarà,
quan calgui, les diferents posicions, i manifestarà el suport que hagi obtingut cadascuna d’elles
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Actuarà coma secretari/a de la comissió el/la secretari/a del consell o persona en qui es delegui.
Les comissions de treball elevaran els seus informes i les seves propostes al Consell, qui decidirà.
Art. 17 DURADA I DISSOLUCIÓ
1. El Consell té una durada indefinida.
2. El Consell podrà ésser dissolt a instància del Ple municipal.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
El Consell Municipal, en tot allò que no es trobi expressament previst en els acords de la seva creació i establiment en el
present reglament, es regira al que es disposa en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del
Procediment administratiu comú, així com el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós del la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL) i la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (LRBRL) i l’altra legislació d’aplicació, correlativa, corresponent i concordant, pel que fa al règim d’organització,
funcionament i règim jurídic dels seus òrgans.”
RECURSOS:
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 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 seva publicació.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
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Sitges, 19 de juliol de 2010
L’alcalde, Jordi Baijet i Vidal
Davant meu, el secretari, Isidre Martí i Sardà

https: //bop.diba.cat

●
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DL: B-41698-2002
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