
ESTATUTS  DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT

CAPÍTOL 1.  Naturalesa i finalitats.

Article 1. 

El  Consell  Municipal  de  l’Esport  és  l’organisme  de  participació,  consulta  i
assessorament a l’Ajuntament de Granollers, en matèria esportiva.

Atenent allò que preveu l’article 26 del Reglament Orgànic Municipal,  que permet la
creació d’òrgans de participació sectorial, la finalitat per a la qual es crea el Consell
Municipal  de  l’Esport  és  la  de  vertebrar  totes  aquelles  propostes,  iniciatives  i
col·laboracions que puguin  formular  les diferents  entitats,  col·lectius professionals  o
persones  de  reconeguda  vàlua  vinculats  al  món  de  l’esport,  amb  la  finalitat  de
promoure entre els ciutadans la pràctica de l’activitat esportiva.

CAPÍTOL 2.  Òrgans de govern.

Article 2. 

Els òrgans de govern del Consell seran el/la President/a honorífic/-a, el/la president /a,
el/la Secretari/a, la Junta Plenària i les Comissions de Treball.

Article 3.  El/la President/a honorífic /-a.

3.1.  El  /la  President/a  honorífic  /-a  del  Consell  serà  l’alcalde  o  alcaldessa  de  la
corporació.

3.2. El /la President /-a del Consell serà el/la Regidor /-a d’Esports.

3.3. Són funcions del/la President/a :

- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, en el curs de les quals mode-
rarà els debats.

- Fixar l’ordre del dia.
- Ostentar la representació del Consell.
- Vetllar per l’execució dels acords presos.
- Subscriure la documentació oficial del Consell.



- Autoritzar i proposar l’assistència a les reunions a persones que per la seva qualifi-
cació facin aportacions i/o assistència a la junta.

- Aportar a la junta totes les propostes que, a títol de punt de partida, serveixin com a
element de discussió inicial.

3.4.  El  /  la  Secretari  /-a  del  Consell  serà  el/la  funcionari  /-a  en  qui  delegui  el/la
Secretari /-a de la Corporació.

3.5. Són funcions del/la Secretari/a del Consell :

- Convocar, en nom del/la President/a, les sessions de la junta i altres reunions de les
Comissions de Treball constituïdes.

- Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell.
- Aixecar acta de les reunions i custodiar-ne la documentació, que arxivarà.
- Tramitar la correspondència del Consell.
- Certificar la documentació interna, amb el vist i plau del/la President/a.
- Elaborar la memòria anual i elevar-la a l’aprovació del Consell Municipal de l’Esport.

3.6.  La Junta  Plenària  estarà  constituïda  per  15  vocals,  representants  dels  clubs  i
entitats, i dels centres educatius, més un representant de cada grup municipal integrant
de la corporació, amb la distribució que fixa l’article 1 de la Normativa Electoral.

3.7. Són funcions de la Junta Plenària :

- Establir els mecanismes de renovació del Consell.
- Aprovar la creació, composició i contingut de les Comissions de Treball.
- Aprovar amb caràcter anual el programa d’actuació del Consell.
- Aprovar la memòria anual del Consell.
- Elevar informes i propostes a l’Ajuntament de Granollers, o bé a altres òrgans con-

sultius municipals  (Consell de la Joventut, Consell Escolar Municipal, Consell del
Medi Ambient, Consell dels Infants, etc...)

- Elaborar els estudis, informes o projectes que li siguin encarregats per l’Ajuntament
de Granollers, o bé per altres entitats que ho sol·licitin a través seu.

- Aprovar amb caràcter anual l’aplicació del pressupost disponible.
- Conèixer el pressupost anual del Servei d’Esports.
- Conèixer el Programa d’Actuació Municipal per a l’Àrea d’Esports.

 3.8. Són funcions de les Comissions de Treball :

- Elaborar les tasques per a les quals hagin estat establertes, d’acord amb un calendari
d’actuacions determinat per la Junta Plenària.



CAPÍTOL 3.  Constitució i renovació.

Article 4. 

El Consell es constituirà amb l’inici del mandat de cada corporació. La composició i 
procediment de nomenament queda establert en la Normativa Electoral vigent per al 
Consell Municipal de l’Esport.

Article 5. 

El  Consell  es  renovarà  d’acord  amb  l’establert  per  la  Normativa  Electoral  vigent,  i
específicament pels seus articles 2 i 3.

CAPÍTOL 4. Funcionament del Consell Municipal de l’Esport.

Article 6. Marc normatiu.

El Consell Municipal de l’Esport es regirà en el seu funcionament per les disposicions 
normatives següents :
- Llei 30 / 92, modificada per la Llei 4 / 99 de Règim jurídic de les Administracions Pú-

bliques i de Procediment Administratiu.
- Llei 8 / 99, de la jurisdicció esportiva.
- Llei 7 / 85, modificada per la Llei11 / 99, de modificació de la Llei Reguladora de les

Bases de Règim Local.
- Reglament Orgànic Municipal.
- Normativa Electoral del Consell Municipal de l’Esport.

Article 7. Periodicitat de les sessions.

7.1. El Consell es reunirà ordinàriament un cop al trimestre, més en reunió 
extraordinària de constitució, que tindrà lloc un cop finalitzat el procés d’elecció, segons
allò que preveuen els articles 4 i 5 d’aquests Estatuts.

7.2.  Independentment  de  la  periodicitat  assenyalada,  el  Consell  pot  reunir-se  amb
caràcter extraordinari a criteri del / la president / -a, o bé a petició escrita d’un terç dels
seus membres.



7.3. La periodicitat de les reunions de les Comissions serà establerta pels seus propis
membres, atenent en tot cas les orientacions de la Junta Plenària i la finalitat per a la
qual foren constituïdes.

7.4. Les reunions seran públiques.

Article 8. Convocatòria de les sessions.

Les sessions del Consell seran convocades amb un mínim de 72 hores hàbils, i 
incorporaran l’ordre del dia. Ordinàriament poden incloure també una còpia de l’acta de 
la darrera sessió, a títol de document intern i no subjecte a difusió.

Article 9. Constitució vàlida de la reunió.

9.1  El quòrum d’assistència per a la constitució vàlida dels òrgans de govern és d’un
terç del nombre legal de membres.

9.2. Els acords d’ordre intern s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, i
en cas d’empat decidirà el / la president /-a amb vot de qualitat. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Abans no es procedeixi a la constitució del Consell Municipal de l’Esport per al període
1.999 – 2.003, es proposarà a la Junta Plenària vigent  l’aprovació d’una Normativa
Electoral i la renovació dels actuals Estatuts. Un cop aprovat aquest marc normatiu, es
procedirà a efectuar el corresponent procés electoral,  que donarà com a resultat la
constitució del Consell per a l’esmentat període.

Granollers, gener de 2000


