Dilluns, 24 de febrer de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Torelló
ANUNCI
Per Decret de l'Alcaldia de data 27 de setembre de 2013, es va declarar definitivament aprovat el reglament regulador
del Consell municipal d'Esports de Torelló, ja que ha transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin
formulat reclamacions ni suggeriments.
El text del reglament esmentat és el que es transcriu a continuació i que s'ha tramès al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per a la seva publicació.
Contra les resolucions de referència, que són definitives en via administrativa, es podrà interposar, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al d'aquesta publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es podrà interposar
qualsevol altre que es consideri convenient.
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS DE TORELLÓ
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1r.
1. El Consell Municipal d'Esports és un òrgan de participació sectorial, creat a l'empara d'allò que preveuen els arts. 3
del Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Torelló i 62 i 63 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de contribuir, en l'àmbit dels esports, al compliment del
mandat de l'art. 9.2. De la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics, entre d'altres, l'obligació de facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política i social i a l'article 23 de la mateixa norma, que estableix que els
ciutadans tenen dret a participar en els afers públics, a més de, per mitjà de representants elegits en eleccions
periòdiques per sufragi universal, de manera directa.
Article 2n.
El Consell Municipal d'Esports és de caràcter consultiu i assessor, compatible amb altres existents que puguin ser creats
en altres àrees dins l'àmbit municipal.
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 el 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 Torelló i la capacitat del seu potencial humà i material.

El Consell Municipal d'Esports té per objecte:
1. La promoció i el desenvolupament de la pràctica esportiva en tots els seus àmbits (salut, lleure, competició,
terapèutic, formatiu,....) i per a tota la població.
2. Promoure i donar suport a les associacions i les entitats esportives locals amb l'objecte d'estimular l'activitat esportiva
al municipi i aconseguir una oferta variada.
3. Facilitar a tots els practicants de l'esport, la utilització de les instal·lacions esportives municipals, preferentment pel
seu caràcter formatiu, de lleure i de salut.
4. Impulsar els plans de millora, construcció, conservació, reparació i administració de les instal·lacions esportives de
propietat municipal.
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Article 3r.
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5. Aportar elements per a la fixació de prioritats pressupostàries de la regidoria per una més eficaç racionalització dels
recursos econòmics que l'ajuntament destina a l'activitat esportiva.
6. La promoció de les instal·lacions esportives i de les activitats que s'hi fan així com tots aquells espais on es pot
practicar esport del municipi i fomentar acords amb les entitats que correspongui per garantir la màxima oferta i
coordinació de la pràctica esportiva.
7. Proposar, promoure i difondre iniciatives a l'ajuntament sobre debats, actuacions formatives i campanyes innovadores
relacionades amb tots els àmbits esportius.
8. Impulsar la coordinació i la col·laboració entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades que, dintre del
poble, tinguin alguna cosa a veure amb l'esport.
Article 4t.
El domicili del Consell s'estableix Pavelló Municipal d'Esports al passatge dels esports S/N de Torelló. Podrà ser
modificat per Acord del Ple a proposta del Consell.
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
Article 5è.
El Consell podrà funcionar en Plenari o mitjançant Grups de Treball.
Article 6è.
1. Integren el Plenari del Consell Municipal d'Esports:
• El president o la presidenta que recau en el/la regidor/a d'esports de l'Ajuntament de Torelló.
• Secretari: personal de l'ajuntament, amb veu i sense vot.
• El responsable de l'àrea d'esports, amb veu i sense vot.
• Una persona en representació de cada grup polític representat a l'ajuntament.
• Un representant de cadascuna de les entitats esportives inscrites en el Registre Municipal D'Entitats de Torelló, que
mostri el seu interès, ho sol·liciti formalment i tingui la seva seu al municipi de Torelló, o la seva activitat hi estigui lligada.
• Un representant del professorat dels Centres Educatius del municipi.
• Un representant del Casal de la Gent Gran de Torelló.

La designació dels membres del Consell serà realitzada pel Ple a proposta dels diferents col·lectius que hi ha
representats.
Per cada lloc de vocal s'haurà de designar un representant titular i un representant suplent. El representant suplent
substituirà el titular en casos de vacant, absència, malaltia o altres motius justificats.
El representant titular dels Grups Polítics Municipals tindrà la condició de regidor. Simultàniament a la designació del
representant titular es designarà un representant suplent, que podrà o no tenir la condició de regidor. El representant
suplent, en el cas que no tingui la condició de regidor, podrà ser cessat en qualsevol moment mitjançant una simple
comunicació del Portaveu del Grup corresponent i perdrà automàticament la condició de vocal substitut en el moment en
què cessi com a regidor el vocal titular a qui substitueixi.
Article 7è.
Integren el Plenari del Consell Municipal d'Esports:
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• Un representant de l'ABS de la Vall del Ges.
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La Presidència.
La Vicepresidència (substituirà al president/a en cas d'absència).
Els Membres.
La presidència del Consell correspon al regidor o regidora responsable de l'Àrea d'Esports. La Vicepresidència serà
elegida per i entre les persones que formin el Plenari en representació de cada una de les entitats que estiguin
constituïdes o que tinguin activitat al municipi en l'àrea d'Esports.
Són funcions de la Presidència:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
b) Fixar l'ordre del dia.
c) Ostentar la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui.
d) Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin adoptat.
e) Autoritzar l'assistència al Plenari, Comissió Permanent o Comissions de treball, de persones de reconeguda vàlua o
coneixements específics quan el tractament d'un tema ho faci aconsellable.
La Vicepresidència té com a funció específica la substitució de la presidència amb tots els seus drets i deures, en casos
de malaltia, absència o delegació d'aquesta.
La Secretaria, així com la persona que l'hagi de substituir en els casos en què sigui precís, nomenada per l'Alcaldia a
proposta de la regidoria de l'Àrea d'Esports, ho serà al mateix temps del Plenari com dels Grups de Treball. Tindrà veu
en les qüestions que se li formulin, però no vot i serà un/a tècnic/a d'Esports de l'ajuntament.
Els membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a proposta de l'òrgan competent de les
respectives entitats a les quals representi i es donarà compte al Ple.
Els membres amb representació institucional podran delegar la seva representació sempre que ho hagin comunicat
prèviament per escrit.
La Presidència, en funció dels temes a tractar, podrà convocar puntualment a d'altres regidors/es, responsables tècnics
municipals, responsables d'entitats i professionals a participar a les sessions plenàries del Consell, amb veu però sense
vot.
Article 8è.
1. Atesa la diversitat de funcions i de camps d'actuació del Consell i per tal d'aconseguir una més gran operativitat, es
constituiran diferents Grups de Treball per a temes o estudis específics.

3. Els Grups de Treball estaran integrats per membres del Consell i/o persones proposades per aquests com a
especialistes en els diferents temes objecte d'estudi.
4. Els Grups de Treball presentaran el resultat del seu estudi i els seus informes al Plenari del Consell.
RÈGIM DE SESSIONS. ADOPCIÓ D'ACORDS
Article 9è.
1. El Ple del Consell Municipal d'Esports s'haurà de reunir dues vegades a l'any en sessió ordinària i, en sessió
extraordinària, sempre que la presidència ho consideri necessari o ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.
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2. El nombre i la composició dels Grups de Treball seran establerts pel plenari en funció de les línies de treball i/o les
prioritats d'actuació del Consell.
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2. El plenari del Consell fixarà el règim de les sessions ordinàries, la convocatòria de les quals es farà amb una
antelació de set dies i anirà acompanyada de l'ordre del dia, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior i, si s'escau, de la
documentació pertinent. Per a la sessió extraordinària l'antelació mínima serà de quaranta-vuit hores.
Article 10è.
1. El règim de reunions dels Grups de Treball, atesa la seva especificitat, serà flexible i adequat a la urgència de cada
tema.
2. La convocatòria i la coordinació dels Grups de Treball correspondran a la presidència del Consell, que podrà delegar
la convocatòria en la secretaria quan ho consideri oportú.
Article 11è.
Es considerarà que el Plenari del Consell Municipal quedarà vàlidament constituït en sessió, amb l'assistència mínima
d'un terç dels seus membres.
Article 12è.
Els acords del Plenari s'adoptaran per majoria dels assistents, i pel seu propi caràcter consultiu es podran aportar vots
particulars.
Article 13è.
La Secretaria del Consell aixecarà l'acta de cada sessió, en què hi figuraran els acords adoptats i les incidències que
s'hagin pogut produir.
Les actes seran signades per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència i seran sotmeses per a la seva aprovació a
l'inici de la sessió següent.
Els seus membres hauran de guardar reserva de les deliberacions i els acords adoptats en les matèries que en cada
cas es determini.
Article 14è.
El Consell Municipal d'Esports haurà de fer una valoració de la tasca duta a terme cada dos anys.
El Consell Municipal d'Esports disposarà d'un espai a la pàgina web de l'ajuntament de Torelló i al butlletí municipal.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst per aquestes normes reguladores ni en les del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament
de Torelló, correspon a la presidència del Consell adoptar la decisió que consideri més adient d'acord amb els criteris
generals que inspiren les dites normes, informant al Plenari en la següent sessió per a la seva ratificació i, si s'escau,
proposant la corresponent modificació de la normativa.
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Torelló, 12 de febrer de 2014
L'alcalde, Jaume Vivet i Soler
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