Reglament del Consell Municipal d’Esports de Cubelles
L’article 59 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que, per acord del Ple, es poden crear
òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per la seva
naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en
els assumptes municipals.
S’estima convenient, doncs, constituir formalment un òrgan de participació, amb finalitats consultives i
assessores, que pugui intervenir en el terreny de la política esportiva municipal.
El Consell Municipal d’Esports de Cubelles és l’òrgan de participació de caràcter consultiu i deliberatiu de totes
les associacions i entitats que fomentin i practiquin l’esport.
La seva finalitat és ordenar e impulsar accions i iniciatives que, a nivell local, facin referència a la programació
de totes les associacions i entitats que fomentin i practiquin l’esport.
El Consell Municipal d’Esports ha de mantenir relacions amb entitats foranies i organismes estatals, autonòmics
i comarcals que tinguin competència i jurisdicció sobre les activitats que li son pròpies.
A continuació, es dicten concisament les normes generals que n’han de regular la composició, les finalitats i el
funcionament:
Article 1. Funcions i competències
Els objectius generals del Consell Municipal d’Esports de Cubelles són:
1.1. Estructurar i organitzar el debat, la reflexió i les propostes de totes les persones, grups i entitats
interessades que ho demanin.
1.2. Fomentar la relació i coordinació de les entitats esportives organitzades en el poble, i promoure la
informació de les activitats que portin a terme per tal de difondre la promoció i consolidació de les entitats.
1.3. Rebrà, amb antelació suficient, la programació esportiva de la temporada, de les entitats esportives de la
població amb la finalitat d’emetre una proposta sobre la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
1.4. Les persones, grups i entitats que hi participin conservaran la seva autonomia d’opinió i d’actuació pública.
El Consell Municipal d’Esports també ha de tenir les funcions següents:
1.5. Participar en la proposta de la programació organitzativa de la utilització de les instal·lacions esportives
municipals i distribució d’horaris, basant-se en les necessitats exposades per les diferents entitats. També fer el
seguiment del desenvolupament de la proposta.
1.6. Conèixer els projectes del pressupost municipal, prèvia emissió d’una proposta, en l’àmbit esportiu, en les
partides econòmiques relacionades amb l’esport.
1.7. Proposar accions i conèixer les de l’Ajuntament en l’àrea de l’esport.
1.8. Potenciar, promocionar i divulgar l’esport, especialment al nostre municipi.
1.9. El Ple del Consell Municipal d’Esports ha de fer prestar tota l’ajuda que cregui necessària per al bon
desenvolupament de les activitats que puguin organitzar les entitats.
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1.10. Conèixer i proposar solucions als conflictes que es puguin plantejar entre les diferents entitats
esportives del municipi.
Article 2. Organització
2.1. L’estructura organitzativa del Consell és el Ple, les Comissions de Treball i la Comissió d’avaluació de
subvencions.
2.2. El Ple:
a)

És el marc de debat de tots els temes que li són propis, relacionats amb l’esport, amb l’emissió
d’informes i propostes.
b) Són membres del plenari totes les persones, grups i entitats que formalitzin la seva pertinència.
c) Desenvolupa les seves funcions i competències mitjançant les comissions de treball.
2.3. La Comissió de Treball:
a)

Es la instància de treball mitjançant la qual s’estructura el Consell. Ha de preparar la ponència i el
debat per la presa de decisions en el si del Consell, del tema que origina la seva constitució.
b) S’ha de reunir tantes vegades con el desenvolupament de les seves tasques ho faci necessari.
2.4. Comissió d’avaluació de subvencions a les entitats esportives:
Te com a tasca fer l’avaluació de les sol·licituds dels ens esportius la qual donarà lloc la proposta de
subvencions a aplicar a les entitats esportives amb l’aprovació posterior per l’organisme municipal competent.
Estarà formada pel president/a, secretari/ària i els/les assessors/ores que es considerin necessaris.
Article 3. Composició
3.1. Composició del Ple:
a)
b)
c)
d)
e)

La presidència recau sobre l’Alcaldia o regidor en el qual delegui.
El coordinador d’esports, nomenat pel President o persona qui delegui la presidència.
Un representant de cada entitat esportiva legalment constituïda.
Un representant, nomenat pel President, de les instal·lacions esportives municipals.
Un secretari del Consell, que ha de ser un membre del Consell o un funcionari de l’Ajuntament, amb
veu però sense vot, en el darrer supòsit.

3.2. Composició de les Comissions de Treball:
La seva composició serà flexible i adequada el tema objecte d’estudi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La presidència que recaurà al regidor d’esports.
Un representant per entitat, segons tema afectat, que origina la ponència.
Un representat neutral, escollit pel ple del Consell.
El coordinador d’esports o persona en qui delegui la presidència.
Un representant de les instal·lacions esportives municipals.
Un secretari del Consell, que ha de ser un membre del Consell o un funcionari de l’Ajuntament, amb
veu però sense vot, en aquest darrer supòsit.
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3.3. El Consell Municipal d’Esports s’ha de renovar cada quatre anys. Si un col·lectiu no nomena els seus
representants en el Consell en el termini previst, no es consideraran membres del Consell, fins al seu
nomenament.
3.4. El representant de l’Ajuntament cessarà en finalitzar el seu mandat Corporatiu, havent-se de nomenar el
nou representant pel Ple de la Corporació. Igualment per dimissió o per disposició de l’Alcaldia.
3.5. Els representants de les entitats han de cessar si ho disposa l’entitat que representen, també per dimissió o
voluntat pròpia o per cessament acordat.
3.6. Els càrrecs no són personals i s’han de renovar de manera continuada. Cal comunicar per escrit a la
presidència del Consell Municipal d’Esports qualsevol canvi de representant.
Article 4. Normes per al funcionament del Consell i les Comissions de Treball
4.1. Constitució:
4.1.1. Les persones que han d’integrar el Consell han de presentar el seu nomenament per escrit, a petició de la
presidència del Consell a les entitats, en la sessió de constitució. També s’han de presentar els nomenaments
dels representants suplents.
4.1.2. Els representants de les diferents entitats han de presentar un certificat de la directiva.
4.1.3. Per la seva constitució inicial el Consell queda constituït vàlidament si hi són presents en primera
convocatòria els dos terços dels seus membres o, en segona convocatòria, 24 hores després, la majoria
absoluta dels membres legals.
4.2. Regim de sessions:
4.2.1. Totes les sessions del Consell i de les Comissions de Treball han de ser presidides per una mesa composta
per la presidència i la secretaria del Consell, és imprescindible la presència d’ambdues o la dels substituts
corresponents.
4.2.2. Per considerar vàlida una reunió del Consell o de les Comissions de Treball es requereix l’assistència d’un
terç del nombre legal de membres.
4.2.3. Reunions ordinàries:
En la primera reunió del Consell s’ha d’elaborar un calendari de reunions ordinàries. Com a mínim s’ha de fer
una reunió ordinària cada semestre.
4.2.4. Reunions extraordinàries:
Les ha de convocar la presidència per iniciativa pròpia o sol·licitud d’almenys una tercera part dels membres del
Consell, per escrit i signada.
Una vegada conclosa una Comissió de Treball considerada d’especial importància, donarà lloc a la convocatòria
d’una reunió extraordinària.
Les reunions extraordinàries s’han de convocar almenys amb 48 hores d’anticipació i no es poden incloure
punts nous en l’ordre del dia, sinó s’aprova la inclusió per majoria absoluta dels assistents.
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4.2.5. Un òrgan queda vàlidament constituït, malgrat que no s’hagin acomplert els requisits de la convocatòria,
si estan reunits tots els seus membres i ho acorden per majoria absoluta.
4.2.6. El Consell Municipal d’Esports pot demanar l’assistència de persones de vàlua i coneixements reconeguts
en la matèria per tractar temes específics. Aquestes persones tenen veu però no vot.
4.2.7. Les Comissions de Treball es crearan per preparar els temes que afecten al Consell o quan una de les
entitats que el composen ho sol·liciti per algun tema en concret mitjançant un escrit dirigit a la Presidència i ho
aprovi el Ple del Consell.
4.3. Votació:
4.3.1. L’adopció d’acords s’ha de produir mitjançant votació ordinària, llevat que el mateix Ple o Comissió
acordi, per casos concrets, votació nominal a sol·licitud d’algun membre.
4.3.2. Els vots són personals i intransferibles.
4.3.3. Les decisions s’han de prendre per majoria simple. Si l’abstenció arriba a ser majoria, s’ha de continuar el
debat i procedir a una nova votació. Si un cop feta la nova votació l’abstenció torna a ser majoria, el tema, pot
deixar-se a una altre reunió.
4.4. Debat:
4.4.1. Un cop llegit pel secretari/ària l’odre del dia de la reunió, la presidència ha de passar l’aprovació de
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. La presidència ha d’obrir un torna de paraules per si ha rectificacions
i observacions, les quals han de constar en l’acta.
4.4.2. Per a cada punt de l’ordre del dia la presidència ha d’obrir un torn de paraules. Si n’hi ha s’ha de passar
directament a la votació.
4.4.3. Abans de sotmetre a votació cada proposta, la presidència ha de permetre un segon torn de paraules en
funció de les propostes i, un cop finalitzada, han de fer-se les votacions.
4.4.4. Un cop finalitzats els torns de paraules, la presidència ha de donar les paraules de rèplica que s’hagin
demanat. La intervenció de rèplica ha de ser breu i concisa.
4.4.5. La presidència pot tallar una intervenció encara que s’ajusti al tema del qual es tracta, si quan el que es
diu pot ser ofensiu o si es produeixen reiteracions.
4.5. Actes:
4.5.1. Els secretari/ària del Consell ha d’estendre l’acta corresponent a cada reunió i s’ha de lliurar una còpia a
cadascun dels membres conjuntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de la sessió següent.
4.5.2. La presidència i la secretaria han de signar les actes una vegada aprovades.
4.6. Altres característiques de funcionament:
4.6.1. Les opinions, els treballs o els estudis elaborats pel Consell que fan referència directa a punts sobre els
quals s’ha de pronunciar, han de ser inclosos en l’expedient corresponent.
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4.6.2. Si un col·lectiu nou vol formar part del Consell Municipal d’Esports, ha de sol·licitar-ho per escrit a la
presidència, que alhora ha d’informar al Consell en la primera reunió que es faci.
Disposicions finals
Primera.- El present reglament del Consell Municipal d’Esports pot ser modificat per acord del Ple de
l’Ajuntament, a iniciativa pròpia o a proposta del Ple del Consell que cal que ho acordi per majoria absoluta. Cal
un informe del Consell Municipal d’Esports.
Segona.- El Ple de l’Ajuntament pot acordar la dissolució del Consell per iniciativa pròpia o a proposta del Ple
del Consell, sempre que aquest ho acordi per unanimitat. Si l’Ajuntament no considera convenient la dissolució
del Consell Municipal d’Esports acordada per Ple del Consell, ha de procedir a la modificació del reglament per
tal de donar viabilitat al Consell.
Transcorreguts sis mesos des de la sol·licitud de dissolució per part del Ple del Consell, si l’Ajuntament no ha
acordat la modificació del reglament d’acord amb les entitats que componen el Consell, el Ple de l’Ajuntament
pot acordar-ne la total renovació o la dissolució del Consell Municipal d’Esports.
Tercera.- En tot allò no previst en el present reglament serà d’aplicació la normativa administrativa vigent
d’organització, funcionament i règim jurídic, així com la reguladora especifica dels supòsits que es puguin
plantejar.
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