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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE 
L’ESPORT MUNICIPAL 

 
(Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2009, i publicat al BOP número 84, de 8 d’abril de 

2009) 

 
 

 

 

1. CONSTITUCIÓ 

El Consell  de l’Esport Municipal de Parets del Vallès, és l’òrgan de participació de 
caràcter consultiu i deliberatiu en la gestió municipal amb funcions d’informe i 
proposta, no executables ni obligatòries amb tot els clubs, entitats i centres escolars 
que fomentin la pràctica de l’esport sense afany de lucre. 

La seva finalitat serà d’ordenar i impulsar accions i iniciatives que, a nivell local, facin 
promoció, projecció i desenvolupament de les activitats locals envers a l’esport. 

L’àmbit territorial del Consell de l’Esport Municipal serà el corresponent al municipi de 
Parets del Vallès. 

 

2. FUNCIONS 

1. Proposar els àmbits sectors, segments d’edats i territori on es creu necessària la 
intervenció Municipal en matèria d’esports. 

2. Formular propostes i plans d’actuació Municipals adreçats a la promoció de l’esport 
per a tots els sectors de la població. 

3. 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. 

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

5. Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l’esport al 
poble. 

6. Estructurar i organitzar totes les activitats esportives, ja siguin de caire popular o 
tancat, que organitzin les entitats esportives  de la nostra població, així com la seva 
aportació material i econòmica. 

7. Qualsevol altre proposta dins de l’objectiu general i específic del Consell en 
benefici de l’esport municipal. 
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3. COMPOSICIÓ 

Al Consell de l’Esport Municipal hi podran ser representats totes aquelles persones 
que pertanyin a entitats esportives locals i centres escolars o entitats que realitzin 
activitats esportives de caire popular sense afany de lucre i es dediquin de forma 
voluntària a la promoció i pràctica de l’esport local. 

Formaran el Consell els següents membres: 

1. Presidència:  L’il·lustre Sr. Alcalde l’Ajuntament de Parets del Vallès, que podrà 
delegar les seves funcions en la vice-presidència. 

2. Vice-president: El regidor d’esports 

3. Secretaria o la secretaria: El secretari de la corporació o persona en qui delegui.   

4. Vocals: Un representat de cada una de les entitats esportives del municipi, un 
representat de cada centre escolar, un representant de cada AMPA dels centres 
escolars i qualsevol persona que el president del Consell consideri convenient per 
la seva significació en el mon de l’esport local.  

5. El Coordinador/responsable tècnic  del Servei d’Esports podrà assistir amb veu 
però sense vot. 

       La presidència del Consell d’Esport Municipal tindrà les següents  
atribucions: 

a) Representar al 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)   Autoritzar amb la seva signatura aquells acords i escrit oficials redactats pel 
Consell. 

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

 

4. FUNCIONAMENT 

 Constitució 

1. Les persones que han de formar part del Consell hauran de presentar el seu 
nomenament per escrit al president en la sessió de constitució del Consell. 

2. Els membres del Consell han de presentar l’acte de l’assemblea on han estat 
escollits com ha representants de l’entitat. 

3. El Consell d’Esport Municipal s’ha de renovar cada quatre anys i/o coincidint 
amb la legislatura. 

4. 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 
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comunicar per escrit al president del Consell d’Esport Municipal qualsevol canvi 
de representant. 

 

 Votació 

5. L’adopció d’acords s’ha de produir mitjançant votació ordinària, llevat que el 
mateix Consell acordi, per diferents raons, a petició algú membre, votació 
nominal. 

6. 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 persisteix 
l’abstenció en una nova votació, el tema es pot deixar per una altre reunió. 

7. El president d’una entitat, pot delegar el vot mitjançant autorització signada, a un 
membre de la mateixa entitat o bé a un altre membre del Consell per l’absència 
de la persona designada  com a vocal al Consell de l’Esport Municipal.  

 

 Actes 

8. 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 

9. Si una entitat membre del Consell d’Esport Municipal no vol forma part, ho ha de 
fer amb un escrit adreçat al president i informar-ho en la primera reunió que es 
convoqui, a la resta de membres del Consell. 

10. La convocatòria per les sessions s’han de fer amb una antelació mínima d’una 
setmana. 

11. El Consell s’ha de reunir mínim tres cops a l’any, per convocatòria de la 
presidència.  

 

5.  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’actes administratius. 

2. Aquests acords, dictàmens i d’altres formes de caràcter similar s’hauran 
d’adreçar per escrit al president aportant la documentació pertinent. 

3. Els acords del Consell s’aprovaran per majoria dels assistents amb possibilitat 
d’emetre vot. La votació serà secreta quan ho requereixi la majoria simple dels 
assistents a la reunió. 

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

 


