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SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS 

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 

 

I.- NATURALESA I FINALITATS.  

 

Article primer .- El Consell Municipal de l’esport és un òrgan de participació sectorial de 

caràcter consultiu i assessor, creat de conformitat amb el que preveuen els  articles 6 2   i  

63  de  la  Llei  Municipal i  de  Règim  Local  de  Catalunya.  

 

El Consell municipal d’esports és l’òrgan a través del qual les diferents entitats i el teixit 

esportiu poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins del marc 

institucional, per millorar la promoció de l’esport, a partir de les contribucions de tots els 

agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les necessitats 

reals que té Sant Feliu de Guíxols i la capacitat del seu potencial humà i material. 

 

Article segon.- El Consell té les finalitats que s’esmenten a continuació, i podrà  

assessorar, i elevar propostes als òrgans municipals en qüestions de l’activitat esportiva del 

municipi : 

 

1.-.Actuar  com  a  òrgan  d’informació  i  consulta  en  matèria d’ordenació i foment de 

l’esport, per tal de crear espais d’expressió i reflexió amplis i multisectorials, que 

integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes. 

2.- Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports. 

3.- La promoció i el desenvolupament de la pràctica esportiva de la població, especialment 

de base i de caràcter afeccionat. 

4.- Facilitar a tots el practicants de l’esport, la utilització de les instal·lacions esportives 

municipals, preferentment pel seu caràcter formatiu i d’esbarjo. 

5.- Impulsar els plans de millora, construcció, conservació, reparació i administració de les 

instal·lacions esportives de propietat municipal. 
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6.- La promoció de les instal·lacions esportives. 

7.- Podrà fer propostes per a l’elaboració del pressupost municipal en l’àrea d’esports o, en 

el seu cas, per a la modificació del pressupost ja existent. A la vegada, serà funció del 

Consell vetllar per  una més eficaç racionalització dels recursos econòmics (publicitat, 

subvencions, etc) que l´Ajuntament destina a l’activitat esportiva. 

8.- Realitzar   sessions   informatives   àmplies   adreçades   als col· lectius interessats en el 

tema per tal d’informar i de recollir opinions. 

 

9.- Millorar  la  coordinació  entre  els  serveis  municipals  i  les associacions i 

institucions esportives implicades en el foment i la millora de l’activitat esportiva. 

10.- Promocionar l’esport guixolenc a l’exterior. 

 

 

II.- ORGANITZACIÓ REGIM DE LES SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS 

 

Article tercer .-  El Consell Municipal d’Esports estarà composat pels membres següents: 

 

-     El regidor delegat en matèria d’esports, que actuarà com a President del Consell.   

- Un regidor proposat per l’Alcalde, que substituirà al President del Consell en la 

seva absència.  

- Una persona, que podrà ser regidora o no de l’Ajuntament, en representació de cada 

Grup Polític Municipal a proposta dels mateixos grups. 

- 15 representants de les associacions i entitats esportives de Sant Feliu de Guíxols,  

elegits democràticament en assemblea entre els candidats que presentin les diferents 

entitats interessades en formar part del Consell. Cap entitat podrà presentar més 

d’un candidat a l’elecció. 

- 1 membre de les associacions esportives escolars 

- 1 representant de la tercera edat vinculat amb l’esport elegit democràticament pels 

col·lectius de la tercera edat del municipi. 
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- 1 representant de les associacions de minusvàlids físics i psíquics de Sant Feliu de 

Guíxols vinculat amb el món esportiu, elegit democràticament pels membres 

d’aquestes entitats. 

- Qualsevol altre membre l’assistència del qual es consideri convenient a proposta 

del President del Consell atesa la seva significació en el mon esportiu local, amb 

un número màxim de 5 persones 

 

Secretari : Un funcionari de l’Ajuntament designat per l’Alcalde, amb veu i sense vot. 

 

Assistirà també a les reunions un tècnic d’esports de l’Ajuntament, amb veu i sense vot. 

 

En qualsevol cas, totes les entitats o associacions esportives que vulguin formar part del 

Consell o participar en l’elecció dels seus membres hauran d’estar degudament constituïdes 

i registrades en el Registre d’entitats de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

 

La designació dels membres del Consell serà realitzada pel Ple a proposta dels diferents 

col·lectius que hi ha representats. 

 

 

Article  quart .- Periodicitat de les sessions i convocatòries. 

 

 1.-El  Consell  Plenari  s’ha  de  reunir  en  sessió  ordinària  semestralment i, en sessió 

extraordinària, sempre que el president ho consideri necessari o a sol·licitud d’una 

tercera part dels seus membres mitjançant un escrit raonat i amb indicació del assumptes 

que la motivin. 

 

2.-La convocatòria per a les sessions s’han de fer amb una antelació mínima de 48 

hores. 
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3.- Els membres del Consell adreçaran per escrit i amb antelació suficient al President 

les propostes de temes a tractar en les sessions del Consell aportant la documentació 

pertinent. 

 

4.- El President del Consell podrà convidar a aquelles persones l’assistència del les quals 

es consideri convenient atès el tipus d’assumptes a tractar per a que assisteixin a les 

sessions plenàries amb veu però sense vot. 

 

 

 Article cinquè.- Regim de sessions i acords. 

 

1.- Es considera que la sessió queda vàlidament constituïda amb l’assistència mínima 

d’un terç del nombre legal dels membres del Consell, que no podrà ser mai inferior a 

tres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas serà 

necessària la presència del President, o de qui legalment el substitueixi, i de qui faci les 

funcions de secretari. 

 

2.-  El  desenvolupament  de  les  sessions  es  regirà  per  les  regles  de funcionament 

aplicables a les sessions plenàries de l’Ajuntament. 

 

3.- Els acords del Consell Plenari s’han d’adoptar per majoria simple dels assistents, 

amb possibilitat d’emetre vots particulars. La votació serà secreta quan ho acordi la 

majoria simple dels membres presents a la reunió. En cas d’empat decidirà el vot de 

qualitat del President. 

 

4.- Els vots seran personals i intransferibles.  L’absència una vegada començada la 

deliberació d’un assumpte equivaldrà a efectes de votació a l’abstenció. 

 

5.- La manca d’aprovació d’una proposta o d’un informe pel Consell Municipal d’Esports 

no impedirà la presentació de la iniciativa davant l’òrgan municipal competent per 
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aprovar-la, però en aquest cas, la proposta de resolució corresponent haurà de justificar 

els motius pels quals el seu autor s’aparta del dictamen del Consell Municipal d’esports. 

 

 

Article sisè.- El Consell Municipal d’esports es renovarà cada quatre anys, coincidint amb 

els mandats de l’Ajuntament. En cas de dimissió o cessament d’algun dels seus membres, el 

col·lectiu a qui representi haurà de proveir el nomenament del nou titular en el màxim d’un 

mes. 

 

Article setè.-  Els membres del Consell perden aquesta condició en els casos següents: 

 

a)  A causa de defunció o bé declaració legal d’absència, de mort o 

d’incapacitat.  

b)  Per renúncia. 

c)  Quan perdi la condició de regidor de l’Ajuntament. 

d)  Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat o 

grup polític que el membre representi. 

e)  Quan  el   Consell  adopti  acord  en  aquest  sentit  amb  el  vot favorable de dos 

terços dels seus membres. 

 

Article vuitè.-  El Consell Municipal d’esports, com a òrgan assessor i consultiu efectuarà 

les propostes que cregui oportunes a la Comissió Informativa de l’Ajuntament 

corresponent, i una vegada dictaminades per aquesta es podran  elevar al Ple, a l’Alcalde o 

a la Junta de Govern de l’Ajuntament, segons s’escaigui. 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
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Primera.- El Consell Municipal d’esports podrà redactar un reglament Intern de 

funcionament, dins del marc dels presents estatuts, per desenvolupar aspectes no previstos 

en aquests.  

 

Segona.- El Consell Municipal d’esports podrà proposar a l’Ajuntament la modificació dels 

presents Estatuts acompanyant a la proposta una memòria justificativa de la modificació 

proposada. 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

Unica.- El mandat dels membres del Consell Municipal d’esports que es constitueixi durant 

el present mandat municipal expirarà a la finalització d’aquest. 

 

 

 


