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REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS DE TERRASSA  
 
 
CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 . Objecte del Reglament 
 
L’Ajuntament de Terrassa, fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent, considera adient 
l’aprovació d’aquest nou reglament, amb el qual vol articular un nou règim de funcionament del 
Consell Municipal d’Esports i fer pública la voluntat d’incrementar i facilitar la participació de les 
entitats i dels ciutadans i les ciutadanes del municipi en els afers públics i la vida col·lectiva de la 
ciutat. La seva participació activa i el seu compromís són elements clau que permeten configurar una 
ciutadania conscient i activa, una ciutadania participativa. El Consell Municipal d’Esports, és per tant, 
un instrument de deliberació, decisió  i consulta en què col·laboren la Regidoria d’Esports, les entitats  
i el món esportiu de la ciutat, en consonància amb el que preveu en el Reglament municipal de 
participació ciutadana. 
 
CAPÍTOL II.  NATURALESA , OBJECTIUS I FUNCIONS 
 
Article 2. Naturalesa i objectius  del Consell 
  
2.1. El Consell Municipal d’Esports (a partir d’ara CME) és l’òrgan de participació, consulta i 
assessorament de l’Ajuntament de Terrassa, en matèria esportiva. Integra i recull la pluralitat de grups 
i els interessos i necessitats de la ciutat en l’àmbit de l’esport. Es fonamenta en el principi de 
responsabilitat compartida, sobre la base d’una confiança mútua entre entitats,  persones i l’ 
Ajuntament. 
 
2.2. Atenent a allò que preveuen els articles 62 i 63 del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya,  i en aplicació del Reglament municipal de participació ciutadana, el CME  és un òrgan 
de participació sectorial de caràcter deliberatiu, proposador i amb capacitat d’arribar a acords amb 
l’objectiu de vertebrar totes les propostes, iniciatives i col·laboracions que puguin formular les 
diferents entitats, col·lectius professionals o persones de reconeguda vàlua vinculades al món de 
l’esport i promoure la pràctica de l’activitat esportiva.   
 
2.3. El CME es regirà per aquest Reglament sens perjudici de la seva autonomia i actuarà sota la 
tutela de l’Ajuntament. 
 
Article 3. Funcions 
 
a) Esdevenir un referent social per a la participació esportiva al municipi.   

b) Afavorir que la política esportiva de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels ciutadans i les 
ciutadanes.   

c) Afavorir l’equitat de gènere i la participació de les dones en la pràctica esportiva així com en el 
destí de recursos públics.  

d) Conèixer i debatre els temes que siguin proposats al CME dins el seu àmbit de competències i,  
en particular, tots els continguts a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa o bé que hi 
estiguin relacionats.    

e) Proposar iniciatives a l’Ajuntament sobre debats, actuacions i campanyes innovadores 
relacionades amb l’esport.    



f) Promoure i difondre campanyes o activitats esportives per tal d’incrementar la sensibilització de la 
ciutadania.  

g) Promoure l’activitat física per a totes les edats des d’una perspectiva de salut pública i reducció 
de desigualtats de posició socioeconòmica, gènere o territori .  

h) Promoure les associacions i les entitats esportives locals, i donar-los suport,  amb l’objecte 
d’estimular l’activitat esportiva al municipi i aconseguir una oferta variada.   

i) Participar en la definició de les polítiques esportives de la ciutat. 

j) Avaluar el nivell d’acompliment de les polítiques esportives desenvolupades. 

k) Participar en l’elaboració de plans estratègics i accions que proposin i defineixin les línies  
d’actuació municipal en els àmbits següents: 

− equipaments, instal·lacions i espais per a la pràctica esportiva. 

− promoció esportiva en edat escolar,  amb especial èmfasi en la  promoció de la reducció de 
desigualtats socioeconòmiques, geogràfiques i de gènere en el territori. 

− accions transversals amb altres serveis de l’Ajuntament per garantir l’accés de la ciutadania a 
l’activitat esportiva. 

− esport per a persones amb capacitats diverses. 

− foment de la igualtat de gènere en tot el sistema esportiu, posant l’accent, entre     d’altres, en: la 
desaparició d’obstacles sexistes per a la pràctica de disciplines tradicionalment masculines o 
femenines, la paritat en la direcció i gestió de les entitats esportives, la desaparició de prejudicis 
sexistes que dificulten el desenvolupament de tasques tècniques, de formació, d’entrenament o 
d’arbitratge, etc.      

− esport federat i esport d’alt nivell. 

− esport popular i de lleure. 

− esport per a la població adulta. 

− activitats esportives obertes a la ciutadania. 

− esport i salut. 

− altres que es considerin d’interès.  

CAPÍTOL III . ÒRGANS I ATRIBUCIONS 
 
Article 4. Òrgans   
 
1. Els òrgans del CME són els següents:   

a) La Presidència: representada per l’alcalde o l’alcaldessa o el regidor o la regidora d’Esports en 
qui delegui.  

b) La Vicepresidència: la persona que la representi serà elegida entre els membres del Plenari del 
Consell i quedaran excloses de l’elecció les que representen  els grups polítics. 

c) Plenari. Formen part del Plenari del Consell: 



- Una persona  en representació de cadascuna de les entitats esportives del municipi que estiguin 
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)  i que manifestin 
formalment per escrit al Servei Municipal d’Esports la seva voluntat de formar part del CME i participar 
a les sessions. Per tal de vetllar pel principi d’igualtat entre dones i homes, i per fomentar la paritat en 
tots els òrgans de participació, es sol·licitarà a les entitats que, sempre que sigui possible, estiguin 
representades per una persona de cada sexe (titular i suplent). 

- Les persones vinculades al món esportiu de la ciutat (esportistes,  dirigents, voluntariat i qualsevol 
persona a títol individual) que manifestin formalment per escrit al Servei Municipal d’Esports la seva 
voluntat de formar part del CME i participar a les sessions. A més, es convidarà a participar-hi les 
agrupacions que, encara que no estiguin formalment constituïdes, representin la pràctica d’esports 
especialment  feminitzats.  

- Una  persona en representació de cada grup municipal.  

- Una persona en representació del Servei de Salut de l’Ajuntament de Terrassa dels Serveis de 
Medicina Preventiva dels centres de salut de Terrassa i dels centres cívics on es porten a terme 
activitats esportives,  que desenvolupin programes de promoció de la pràctica esportiva i que 
manifestin la seva voluntat de formar part del Consell. 

Un cop fetes les propostes de representació (que en el cas de les entitats hauran d’incloure una  
persona titular i  una de suplent ) i de manifestació de la voluntat de formar part del CME, es 
procedirà, mitjançant decret d’Alcaldia, al seu nomenament com a integrants del Ple del CME.  
Tindran veu i vot llevat de qui exerceixi la Secretaria i de qui participi de forma puntual a les sessions 
del CME, que només tindran dret a veu. 
 
d)   Comissió Permanent: definició, composició i funcions. 
 
1.  La Comissió Permanent estarà integrada per: 
 
. la Vicepresidència del Consell, que exercirà la Presidència de la Comissió. 
 
. fins a sis persones que formin part del Plenari, a excepció de les que representen els  grups polítics 
municipals, elegides pel Plenari del Consell, garantint la composició paritària amb un mínim de tres 
dones. 
 
.el secretari tècnic o la secretària tècnica, amb veu i sense vot. 
 
2. Correspon a la Comissió Permanent el desenvolupament de les funcions més executives del 
Consell Municipal d’Esports, i concretament les següents: 

 
- Participar activament en el seguiment del procediment d’atorgament d’ajuts municipals a entitats i 
organitzacions esportives en el marc de la normativa de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
- Elaborar un informe preceptivament,  i amb caràcter previ, sobre la creació de nous organismes o 
equipaments esportius de caràcter municipal i sobre projectes normatius i reglamentaris municipals 
que incideixin sen temes de política esportiva. 
 
- Participar en l’elaboració de l’informe anual del Consell, assumint-ne la direcció i supervisió. 
 
- Totes aquelles funcions que li encomani expressament el Plenari del Consell. 
 
3. La Comissió Permanent establirà el seu propi règim i calendari de sessions, i retrà comptes al 
Plenari de les seves activitats i sessions. 

 
e) Secretaria: 
 
Exercirà les funcions pròpies de la Secretaria, amb veu i sense vot, un membre del personal tècnic 
del Servei Municipal d’Esports, que nomenarà la Presidència del CME. 



 
Article 5. Nomenament i renovació 
 
El mandat del CME coincidirà amb el de la Corporació Municipal i, per tant, se’n renovarà o modificarà 
la composició  quan s’iniciï el mandat corporatiu. 
 
Article 6. Atribucions de la Presidència 
 
Corresponen a la Presidència les atribucions següents: 
 
- Dirigir el Consell Municipal d’Esports. 

- Elaborar l’ordre del dia de les sessions recollint les sol·licituds de la resta de membres del Consell. 

- Convocar i dirigir les sessions del Plenari del Consell i de les comissions o grups de treball. 

- Elevar els acords a l’Alcaldia i, si escau, als òrgans de govern de l’Ajuntament. 

- Executar, supervisar i fer complir els acords que hagi adoptat el Consell. 

Article 7. Atribucions de la Vicepresidència 
 
Corresponen a la Vicepresidència les atribucions següents: 
 
- Col·laborar amb la Presidència del CME en l’exercici de les seves funcions i substituir, amb caràcter 
accidental, la Presidència en cas d’absència o malaltia, mentre l’Alcaldia no delegui la nova 
Presidència, si és el cas. 

- Assistir la Presidència en l’elaboració de l’ordre del dia de les sessions, recollint les sol·licituds que 
facin la resta de membres del Consell. 

Article 8. Atribucions del Plenari 
 
Corresponen al Plenari les atribucions següents: 
 
- Fer el seguiment de l’actuació municipal en l’àmbit de l’esport. 

- Analitzar, avaluar i participar en el disseny dels plans i de les accions municipals que afectin  la 
pràctica i promoció de l’esport a la ciutat. 

- Avaluar les polítiques d’igualtats de gènere en l’esport, monitorar la participació esportiva a la ciutat 
segons el sexe i aplicar els pressupostos amb perspectiva de gènere i dels seus impactes mitjançant 
un informe anual que elaborarà el Servei Municipal  d’Esports. 

- Fer propostes a la determinació dels recursos necessaris per al foment de la pràctica esportiva a la 
ciutat. 

- Proposar prioritats de les dotacions pressupostàries destinades a l’àmbit esportiu municipal i 
avaluar-ne l’execució. 

- Fomentar la col·laboració i la coordinació entre les diferents entitats i agents que intervenen en el 
sistema esportiu de la ciutat. 

- Proposar i concretar la creació de grups o comissions de treball per a l’elaboració i seguiment de 
propostes o plans d’actuació municipal. 



- Gestionar els recursos per a la dinamització esportiva que li siguin assignats des del Servei 
Municipal d’Esports, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i amb el que preveu  el 
Reglament municipal de participació ciutadana. 

Article 9. Les comissions i grups de treball 
 
Es poden crear, a proposta del Plenari del CME, de la Presidència i de la Vicepresidència, per tractar, 
estudiar i deliberar,  amb profunditat i de forma específica, les temàtiques o els sectors concrets que 
necessitin una especial atenció,  així com per participar en l’elaboració de propostes de plans 
directors en els diferents àmbits de la gestió esportiva. El CME podrà proposar el nomenament 
d’altres persones en les comissions o grups de treball per formar part en qualitat d’experts. 
 
La composició es decidirà al Plenari del CME per majoria absoluta i en la realització de les seves 
tasques rebrà el suport de la Secretaria del CME. 
 
CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ 
 
Article 10. Convocatòria de sessions  
 
10.1. El Plenari del Consell farà reunions ordinàries, com a mínim, un cop cada tres mesos i, amb 
caràcter extraordinari, sempre que sigui necessari, a iniciativa de l’alcalde o alcaldessa, la 
Presidència del Consell o a sol·licitud escrita motivada per almenys la quarta part del nombre legal de 
membres. 
 
10.2. Les sessions ordinàries s’han de convocar amb un mínim de vuit dies hàbils d’antelació. En cas 
de convocatòria de sessió extraordinària s’hauran de convocar amb un mínim de dos dies hàbils. 
   
10.3. Perquè sigui vàlida la constitució de la sessió del CME en primera convocatòria es requerirà la 
presència de la meitat de membres, amb l’assistència de la Presidència i la Secretaria o de qui les 
substitueixi legalment. En cas de no assolir aquest quòrum, la sessió tindrà lloc en segona 
convocatòria  vint minuts més tard si hi és present un terç del nombre legal de membres. Si tampoc 
s’arriba al quòrum exigit, podrà realitzar-se una sessió informativa per donar a conèixer els temes 
inclosos en l’ordre del dia.  
 
La Presidència adoptarà les mesures necessàries per al correcte desenvolupament de les sessions. 
 
Article 11. Continguts de les sessions 
 
11.1. En l’elaboració i determinació dels punts de l’ ordre del dia, la Presidència recollirà les propostes 
i tindrà en compte els suggeriments que puguin fer  altres membres del Plenari, i hi inclourà els punts 
proposats. 
 
11.2. Només podran tractar-se els temes inclosos a l’ordre del dia, llevat que s’accepti incorporar-ne 
altres per urgència i amb l’acord de la majoria absoluta de membres del Plenari del Consell. Es 
podran proposar punts a debatre a l’ordre del dia pel procediment ordinari, és a dir, abans de la 
convocatòria del Consell, comunicant-ho per escrit  a la Secretaria També es podrà utilitzar el 
procediment d’urgència sol·licitant-ho per escrit  dos dies hàbils abans de la celebració de la sessió o 
oralment a l’ inici de la sessió. 
 
11.3. Les sessions seran públiques i obertes.  No obstant això, podran ser secrets el debat i la votació 
d’assumptes que puguin afectar el dret fonamental de la ciutadania, tal com estableix l’article 18.1 de 
la Constitució, si s’acorda per majoria absoluta. 
 
11.4. La ciutadania podrà intervenir-hi amb veu però sense vot, amb prèvia sol·licitud, exposant el 
tema de la intervenció  fins a dos dies abans del Plenari. 
 
11.5. Podran ser convocades a les reunions, a proposta de la Presidència o d’altres membres del 
Plenari, amb dret a veu però sense vot, aquelles persones que puguin aportar-hi els seus 
coneixements o assessorament en funció dels assumptes que s’hi hagin de tractar. 
 



Article 12. Documentació de les sessions 
 
La Secretaria notificarà la convocatòria de les sessions, juntament amb l’ordre del dia i la 
documentació necessària dels assumptes a tractar. Es promourà la comunicació telemàtica, tot i que 
es garantirà que arribin les convocatòries a tots els membres del Consell. 
 
Article 13. Actes de les sessions 
 
13.1. La persona que exerceixi les funcions de Secretaria estendrà les actes de les sessions recollint 
les principals intervencions i detallant els acord presos, que constaran en el llibre d’actes del CME. 
L’extracte dels acords es trametrà a l’Alcaldia dins els quatre dies següents a la sessió. 
 
13.2. Els acords, les actes i les convocatòries s’exposaran públicament en la forma que 
reglamentàriament ho faci l’Ajuntament i, en tots els casos, al web municipal, a la seu electrònica i a 
d’altres mitjans que el Plenari del CME determini oportuns. 
 
Article 14. Adopció d’acords 
 
Per les característiques de les funcions d’informació consultives i deliberatives del CME, es fomentarà 
el consens a l’hora d’aprovar les propostes que sorgeixin de les sessions. En els casos que els 
acords se sotmetin a votació, per regla general, s’adoptaran per majoria simple . En cas d’empat, 
s’efectuarà una segona votació i si persisteix l’empat decidirà el vot de qualitat de la Presidència. 
 
Article 15. Informe anual 
 
El Consell Municipal d’Esports elaborarà un informe, anual, que presentarà a la Comissió Informativa, 
que tracti, els temes d’esports pel que fa l’avaluació de l’acompliment de les polítiques esportives 
desenvolupades per l’Ajuntament de Terrassa, on es recolliran les principals recomanacions per al 
futur. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.  Els dubtes que generi la interpretació i l’aplicació d’aquest Reglament els resoldrà l’Alcaldia, 
després de fer un estudi i un informe tècnic, si escau. 
 
Segona.  Tot allò que no hagi previst aquest Reglament pel que fa al règim de funcionament i a altres 
particularitats es regirà pel Reglament municipal de participació ciutadana i pel Reglament orgànic 
municipal. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor passats quinze dies hàbils de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 


