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Rebudes.les al'legacions efectuades per I'Oficina Antifrau de Catalunya en relació a
l'aprovació provisional del reglament del Consell Municipal de l'Esport áe l,Ajuntament
de Barcelona, i traslladades aquestes als serveis jurídics respect¡us, us fem á mans els
informes emesos al respecte i que s'han incorporat a l,expeáient per talQue el Çonsell
Municipal, òrgan competent per a I'aprovació definitiva d'åquest reglament, decideixi el
que estimi oportú.
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Refetència ArN-2014 / +ß

Objecte Infoirne sobre les al legacions presentades en el tràmit
d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial del
Reglament del Consell Municipal de I'Esport.

Sol'licit¿nt Secret¿ria Institut Barcelona Esports

Llelr:ada }ilana Massana

Dtta, 13 de matç de 201.4

I. Antecedents

En data 27 de gener de 2014,1a Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de

l'Aiuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el Reglament del Consell Municipal de

l'Esport.

Dutant el tràmit d'informació pública, en data 4 de març de 201.4,1'Oficina Antifrau de

Catalunya (OAC) presenta al'legacions a la proposta de reglament, sobre les que es

sol'licita informe.

II. Consideracions iurídiques.

a. Al'lesacions de l'Oficina Antifrau de Catalunva.

Les al'legacions es refereixen als articles 1,2,3, 5,6,7,13, 1,5, i 18 del ptojecte de

Reglament.

Art. 1. Obiecte del Reglament.

L'OAC proposa modificar I'apattat 2 enla mesura que es tefereix al futur Reglament de

parucipació ciutadana S.PC), en tràmit a l'Ajuntament. Aquesta circumstància es va
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contemplar en l'informe jurídic previ a l'aprovzció inicial del projecte, i es ttactzrà en
i 'i l'aÞmtatsegüent de l'informe.

Att.2. Naturalesa del Consell.

Amb remissió a l'article 13 de l'Ordenança reguladora de I'administració electtònica de

l'Ajuntament de Barcelona, es suggereix que es modifiqui la redacció en el sentit

d'establir expressament que la difusió de la informació pública elabotada o adquirida pel

Consell Municipal de l'Esport es trobarà en tot cas disponible a la pàgqna web de

l'Ajuntament.

Convé tenir en compte les obligacions derivades de l'¿rticle 47 dela Carta municipal de

Barcelona, aprovada per la Llei 22/L998, de 30 de desembre, de l'Order,'lr,'ç reguladora

de I'administració electrònica,i també.les de publicitat aciva i de transparè¡cia derivades

de la LIei19/2013, de 9 de desembre, de ttansparència, accés a la informació pública i
bongovern - aquestes ultimes exigibles apant del 10 de desembre de 201,4, quan entri

en vigor el títol I de la Llei- no requereixen d'articulació en el Reglament que ens ocupa

perquè és tracta.d'una normativa d'obligat compliment en tota I'activitat municipal.

L'rctrvitat municipal ha de donar complime¡t a. la legislació en aquesta matèria en

constant evolució - com ho demostren les noves obligacions derivades de la Llei
19/201,3 - circumstància que no aconsella l'especificació en el Reglament de les

obligacions derivades d'aquesta normativa. En conseilüència, es proposa la desestimació

de les al'legacions en aquest extrem i el manteniment de la redacció original de l'article.

Art.3. Funcions.

Pel que fa a I'apartat g) I'OAC proposa afegþ la funció d'informe en els projectes

normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre termes de política esportiva i
de la pràctica de l'activittt frsica de la ciutadania, proposta que s'hauria d'estimu en la

mesura que la funció d'informe gannteix i rcforça el paper d'òrgan de particþació del

Consell, tot i la previsió d'emissió de dictàmens de I'apanat g).

En relació a l'zpartat n), de remissió d'un inforrne anual al Consell de Ciutat i a Ia
Comissió Plenària corresponent, s'estima la proposta d'unificacíó de la terminologia amb

allò previst a l'article 7.d), d'atribució del plenari d'aprovació d'aquest informe anual.

Les al'legacions plantegen el dubte si l'apartat q), referit a I'emissió de dictàmens sobre

les actuacions municipals corresponent al seu sector temàtic, requereix informe o
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memòria participativa en el sentit de l'article 27.2 de les vigents Normes teguladores de la

participació ciutadan . L^ proposta s'acull per l'òtgan gestor en el sentit que I'emissió del

dictamen requerirà d'informe participatiu; la tnmitactó d'aquest tipus d'informes ve

regulada en la reglamentació general sobre participació ciutadana de l'Ajuntament. Pet

aquest motiu, s'entén sufi.cient l'addició al'apantt Ð d. la frase:

"Per a.la rcahaació d'un dictamen és necessari fer l'informe participatiu corresponent."

Art. 5- El Plenari: naturalesa i composició.

S'estima l'al'legació teferida L b necessitat d'eliminar l'exptessió "de les entitats

membres" de l'apafiat 3.c) lletra d) d'aquest article, tenint en compte la disposició

addicional segona de la proposta de reglament, de nomenament d'un reptesentant per
districte.

En relació a l'apartat 3.c) lletres h), i), i j), es suggereix aclzm qui elegeix el vocal en

aquests casos. La proposta que trasllada l'òrgan gestor aclareix el procés d'elecció

d'aquestes vocalies.

Les al'legacions sol'liciten la modificació de la redacció de les lletres n) i o) de l'apartat

3.c) perquè sigui coherent amb el que estableix l'article 1.9.7.b de les Normes reguladores

de la participació ciutadana, en la mesura que aquesta norma estableix que el seu

nomenament es consensua entre l'Ajuntament i les entitats, al.|_c-,gag1ó que ha de ser

esgqlada en el sentit de mantenir el consens a què es refereix l'article 19.1.b) en l'elecció

dels vocals. L'òrgan gestor ha adzptat aquests LpaLtta;ts a l'article 19.1.b), amb la previsió

que els vocals dels apartats n) i o) siguin nomenats pel Plenari del Consell a proposta de

la Presidència.

Art. 6. Renovació i finalització del mandat dels membres del Consell.

En aquest article les al'legacions consideren que l'ús del terme "revisió" enl'zpaftat 1 de

l'article no és adequat si el que pretén la norma és regular la renovació del Consell cada

mandat, i suggereix la seva substitució pel tefing "renovació", al'legació que s'ha

d'estimar per ser cohetent amb la fìnalitat de la norma.
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L'OAC suggereix la incoqporació de l'atribució consistent en l'elaboració de la ptoposta

de modificació del propi Reglament de funcionament intetn, tenint en compte el règim

de majoriarcforçada previst al'aruLcle 16.1 que ja pressuposa que el Plenari té aquesta

atribució, al'Iegacró que cal estimar.

Art. 13. Secretaria.

En relació a la previsió de suplència en cas d'absència, vlcant o malaltia de la Secretaria,

l'òrgan gestor acull el suggeriment fet per I,OAC en el sentit que Ia substitució

l'assumeixi un funcionari o funcionària municipù., amb I'objecte de garantir l'aptitud en

l'exercici del càrrec.

Art. 15. Desenvolupament de les sessions del Plenari.

Les al'legacions s'oposen a la procedència de la limit¿ció de l'assistència de públic a les

sessions del Plenari z tttvés de l'autoritzzció de la Presidència. S'estima l'al 'legació, tenint

en compte que les sessions dels òrgans de participació són públiques d'acord amb

I'article 756-2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós

de la Llei municipal i de règim local de CatÃunya. L'òrgan gestor incolpora la previsió

que les convocatòries i l'ordre del dia s'han de publicar a la web municipal amb una

zntelaciô mínima de dos dies a la celebració de la sessió.

Art. 18. Actes de les sessions i acotds adoptats.

Les al'legacions de I'OAC es tefereixenala,rrrurlc de previsió de la publicitat a la web

municipal de les actes de les sessions, de les deliberacions, i dels acords adoptats, en la

línia de les obligacions de publicitat activitat i de transparència que exigeix la Llei
19/201.3, de 9 de desembre, tot i reconèixer que les obligacions derivades del títol I
d'aquesta llei entren en vigor el proper 10 de desembre de 201.4, d'acord amb la

disposició final novena de la llei.

Amb idèntic fonament que l'exposat en relació a les al'legacions referides a l'article 2 del

Reglament, correspondria desestimar les al'legacions de I'OAC en aquest extrem. La

previsió deI'apartat 4 de I'article 18 del Reglament és, amb lgual fonament, reiterativa de

la normativa en matèria d'administració electrònica. La previsió continguda enl'apafia;t 4

és de funcionament de l'òrgan, sense perjudici del compliment de la normativa en

matèria de transparència i admlnistració electrònica.
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Les modificacions incorporades a la proposta de proiecte de Reglament a conseqüència

de la proposta d'estimació de les al'legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya en

rcIació als articles 3,5,6,7,73, i 15 no suposen una modiñcacró substancial del contingut
de la proposta rprovzda inicialment, tenint en compte que afecten aspectes de detall i
terminològics que busquen la millora de la coherència de la norma.

ciutadzna.

La proposta de Reglament de funcionament intern del'Consell Municipal de l'Esport
remet aI'añct;Jat del Reglament de Participaciô Cit¿tadana de l'Ajuntament de Barcelona

ßPC), eîcat^ en tràmit d'aprovació inicial.

Si es pren l'opció de no esperar a l'tptovació defìnitiva del Reglament de Participació

Ciutadana es neceòsària l'adequació de la redacció amb l'eliminació de les referències al

Reglament de Participació Ciutadana contingudes en el text de la proposta de Reglament

^prova;t 
inicialment.

A continuació es detallen les afectacions (en vermell i cursiva la vetsió antiga, i en blau la
proposada):

. Art.l.2
2. Aqaesl Reglament dttPhso la Carta Manicipal de Barcelona i e/ capítll 2 del titol J dei

Reglatte nt le þa i'ticipttciti tiutaddna.

2. Aquest Reglament desplega la Carta Municipal de Barcelona

Art. 3
l. E,/ Consell detenuolupa amb caràcter general les fønrions preuistes al Res/antenl de

þdfttcìpacirí ciutadttntt, i de manera esþecfica les següents:

a
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1,. El Consell desenvoþa amb caràcter general les funcions previstes a la

rcglamcrrtitcirj gcrrcraì cn rlralòrt¿ cìc ¡rurllctDa(.1í) ciuilr.[itrr:t clc l'\1r-rtttltrrtcni, i de

m^r'eta" específica les següents:

Disþo sició addicional prime ra

Aplicació suþletòria dcl Rcgla.ment dc Participació Ciutada.na

En tot allò no preuist en aqøest Reghnent és d'aplicació el Reglanent de participació ciatadana

aþrouat per lAjantament de Barcelona, i en cas de dubte senpre s'interpretarà afauorint la

m àxim a pu b licitat, participació i tran sparè n cia.

Disposició addicional segona

Rcpresentants dels consells sectorials d¿ distri¿te en el Consell Municipal dc

I'Esport

Ønu un dislricte con¡titaeixi un consell sectorial per a tenes relacionats amb esportL haurà de

nlmeilar el seu representant en el Consell Municipal de lEqort de Barcelona

Disposiciófinal

Entrada en uigor

Aqaest Reglament entrarà en uigor lþndemà de la seua pablicació íntegre al Butlletí Ofdal de k
Prouíncia de Barce lona.

D i s ¡rl.s i c ic addrcl Jíizìl i¡rli c a.

Representants dels consells sectorials de districte en el Consell Municipal
de I'Esport.

Quan un districte constitueixi un consell sectorial per a. temes relacionats amb

esports, haurà de nomenar el seu representant en el Consell Municipal de l'Esport
de Barcelona

Iit lirus ¡cíí' ri.iÌìl [)ririicc¿r

Aplicació supletòria del Reglament de Participació Ciutadana
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En tot allò no previst en aquest Reglament és d'aplic ció la ri'gian-rclìt¿cló gcncral

e n nl?ricr1,r clc ¡rartrcipacró cllrt¿rlirrl,r ârrrr.,r,-iLcL,r per l'Ajuntament de Barcelona, i en

cas de dubte sempre s'interpretarà afavonnt la màxima publicitat, paticip^ció i
transparència.

Dispos ició Frna[ segona

Entrada en vigor

Aquest Reglament entnrà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Per motius de tècnica flonnativa, es proposa el trasllat de la norrna en matèria de

supletorierat 
^ 

I'apntat de les disposicions finals del Reglament, seguint els criteris

establerts en la Resolució de 28 de juliol de 2005 que dóna publicitat al'acord del Consell

de Ministres de 22 de juliol de 2005, pel que s'aproven les Directrius de tècnica

normativa (BOE núm. 180, de 29-7-2005).

Les modificacions ptoposades en aquest Lplttz;t no poden qualificar-se de substancials,

atès que es limiten a suprimir les referències al Reglament de particþació ciutadana,

eîc Ía. no aprovat fer l'Ajuntament, i a situar la norma de supletonetat en l'apartat de

disposicions finals d'acord les nonnes dictades per l'Estat en matèria de tècnica

normativa.

c. Tramitació del Reqlament.

Una vegada donat compliment al termini d'informació pública de 30 dies establert en

l'article 71,2 del ROM, correspon l'aprovació del Reglament, si s'escau, al Plenan del

Consell Municipal, d'acord amb la competència previstt al'art-Lcle 1,1,.1,.e de la CMB.

III. Conclusió

D'acord amb les anteriors consideracions, es proposa estimar les al'legacions presentades

en data 4 de març de 201.4 per I'Oficina ,\ntifrau de Catalunya en el tràmit d'informació
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pública del Reglament del Consell Municþal de l'Esport referides als articles 3, 5, 6,7 , í
15, desestimar les referides als articles 2 i 18 amb fonament en què les obligacions

derivades l'article 41. dela Cana municþal de Barcelona, aprovada pet la Llei 22/1,998,

de 30 de desembre, de l'Ordenança regulador4 de l'administració electrònica, i de la Llei
1,9 /2013, de 9 de desembre, de transparència, accés alainformació pública són d'obligat

compliment en tota l'activitat municipal pel que no és necessàna Ia seva inclusió en el

Reglament del Consell Municipal de l'Esport, i incoqporar les modificacions proposades

en el present informe en el text de la proposta de Reglament.

Vist

ManaMassana Marbà
llettada

Manuel
director

Gôrnez
l'Àrea de RègimJurídic

I
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Exp. núm. 20120121

Examinada la proposta del Reglament del Consell Municipal de I'Esport, i les
al'legacions presentades, per a la seva aprovac¡ó es procedeix a emetre el següent:

INFORME

Primer.- En data 26 de juny de 2012, el Plenari del Consell Municipal va acordar la
creació del Consell Municipal de l'Esport de conformitat amb els articles 61.1 i62 del
Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal ide règim local de Catalunya, iels articles 130 i 132.1 del Reial Decret
256811986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.

Segon.- Constituit aquest consell Sectorial de Participació Ciutadana, a I'empara del
que preveuen també els articles 19 isegüents de la Normativa de Participació
Ciutadana aprovades per Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el dia 22
de novembre de 2002, es va procedir a I'elecció dels seus membres.

Tercer.- Pel que fa a la representativitat del sector associatiu, es va const¡tuir un cens
electoral d'acord amb les dades que consten al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes
d'aquest Ajuntament, i d'acord també amb aquelles entitats que van manifestar la seva
voluntat de ser escollides com a membres del Consell Municipal de I'Esport. La votació
i escrutini es va realitzar el dia 21 de març de 2013 a la seu de l'lnstitut Barcelona
Esports, en el qual també es va produir un empat en número de vots entre tres entitats
que va ser resolt mitjançant un sorteig realllzat el dia 4 d'abril de 2013.

Quart.- Un cop constituiT el Consell Municipal de l'Esport i la designació dels seus
integrants, es confeccionà un esborrany de reglame.nt del Consell Municipal de
l'Esport per a la seva aprovació inicial per la Comissió de Qualitat de Vida, lgualtat i

Esports.

Cinquè.- En relació a la participació ciutadana reconeguda a la Carta Municipal es
desenvolupa sota diferents mecanismes que són: I'Audiència Pública, iniciativa
ciutadana, gestió cívica, consulta ciutadana, Consell de Ciutat, el dret d'informació, i el
dret de petició. Com a institució que fonamenta la creació d'aquest consell sectorial,
cal indicar que la participació ciutadana a la qual es refereix aquest reglament és com
a òrgan consultiu de la ciutadania en l'àmbit temàtic de l'esport.

En aquest sentit, la normativa que li resulta d'aplicació és

Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, art
29.





Llei 2211998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. Títol lV, arts. 30
a 44 ambdós inclosos.

Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, arts. 62, 63 i 154..

Llei711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, arts. 18,24,69 i72.

Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, arts. 130, 132, 227 i

següents.

Normativa de participació ciutadane aprovada pel Plenari del Consell Municipal en
sessió celebrada el dia 22de novembre de2002 ipublicades al BOP de data 13 de
desembre de 2OO2.

Sisè.- La proposta de Reglament s'estructura de la forma següent:

Capítol l. Disposicions generals, relatives a I'objecte, naturalesa i funcions del
Consell. Articles 1a3.

Capítol 2. Oiganització, relatives als seus òrgans, composició i renovació
Articles 4 a 13.

Capítol 3. Règim de sessions i d'adopció d'acords, relatives a les convocatòries
i funcionament dels seus òrgans per a I'adopció dels seus acords. Articles 14 a
20.

Disposició addicional primera, relativa a l'aplicació supletòria de la normativa
municipal de participació ciutadana.

Disposició addicional segona, relativa als representants dels consell sectorials
de Districte en aquest consell.

DisposÍció final, relativa a I'entrada en vigor

Setè.- Examinada la proposta de reglament, des de la Direcció de Serveis Jurídics van
indicar la necessitat d'incloure algunes consideracions que es van incorporar al text.

Vuitè.- Amb la consideració de projecte normatiu als efectes del que preveu I'art. 109 i

ss del Reglament Orgànic Municipal, l'òrgan competent per a la seva aprovacíó inicial
va ser la Comissió. de Qualitat de Vida, lgualtat, Joventut i Esports. Mitjançant
resolució d'aquesta Comissió adoptat en sessió de data 21 de gener de 2014, es va
procedir a la seva publicació mitjançant edictes al BOP, tauler d'edictes, a la Gaseta
Municipal, DOGC ial Web municipal.

Novè.- Realitzat el tràmit d'exposició pública es constata que només s'ha presentat
unes al'legacions per part de I'Oficina Antifrau de Catalunya en data 4 de març de
2013i amb núm. de registre d'entrada 1-2014-0109325-1

Les al'legacions presentades proposen en conjunt una millora tècnica del text
normatiu i una clarificació d'alguns aspectes, que incideixen sobre els següents
articles:





lndicar la normativa de participació ciutadana d'una forma més genèrica per allò que
aquesta pot ser modificada en el futur i pot afectar a la denominació que d'aquesta es
pugui fer al reglament del Consell.

Garantir I'accés a la ciutadania per internet de tota la documentació o informació que
genera o té el Consell. Art. 2

lndicar que vol dir "informa/' projectes normatius i regiaments mun¡cipals, i aclarir que
aquests informes o dictàmens són recomanacions i en cap cas vinculants. Art. 3.1 g)

lncorporar I'informe participatiu quan s'hagi de fer un dictamen per als Òrgans de govern
de l'Ajuntament. ArL 3.1.q)

Millorar la redacció de I'apartat dedicat als representants dels consells sectorials de
l'esport dels districtes. Art. 5.c.d)

Millora la redacció en relació a la forma d'elecció de les entitats que treballen amb
discapacitats, de tal forma que sigui escollida per les mateixes entitats d'aquest sector.
Art. 5.c.h)

La incorporació d'un procés electoral per a la tria dels clubs. Art. 5.c.i)

.La millora de la redacció en relació a la forma d'elecció de les entitats o empreses
gestores, de tal forma que sigui escollida per les organitzacions que les aglutini. Art.
5.c.n)

La millora de la redacció de I'elecció dels experts i dels esportistes triats com a
membre, per tal que siguin consensuats amb les entitats, per aquest motiu es proposa
que han de ser nomenades pel plenaria proposta de la presidència. Art. 5.c.o)

Millorar la redacció isubstituir la paraula revisió per renovació. Art. 6

Afegir com a funció del Plenari l'aprovació de la proposta de reglament intern. Art. 7

Millorar la redacció i unificàr terminologia substituint memòria per informe. Art. 7

Millorar la redacció i preveure la figura del secretari suplent per als casos d'absència.
Art. 13.

Millorar la redacció i preveure que totes les sessions són publiques i que tothom pot
assistir com a públic. Art. 15

Afegir que també les convocatòries i ordre de la sessió s'han de penjar a internet amb
Iantelació de dos dies a la celebració de la sessió. Art. l5 i 18.

Cal dir que la Llei 1912013, de 9 de desembre, de transparència accés a la informació
pública iel bon govern, publicada al BOE de 10 de desembre de 2013, núm.295,
pà9.97922, no és encara d'aplicació en tot el seu contingut.

La disposició final novena estableix que el títol ll dedicat al Bon Govern és d'aplicació
a I'endemà de publicació de la llei, es a dir, a partir del dia 1 1 de desembre de 2013.

La mateixa disposició estableix que el títol I de la transparència i el títol lll del consell
de transparència i bon govern entrarà en vigor a partir de I'any de la seva publicació,
es a dir, 10 de desembre de 2014. Finalitza I'esmentada disposició indicant que les
Comunitats Autònomes i els Ens locals disposaran de dos anys per a la seva
adaptació.





D'acord amb aquestes premisses, el text normatiu que es va aprovar inicialment era
ajustat a dret des del punt de vista formal i de contingut. No obstant això, també no és
menys evident que el reglament ja va néixer amb una vocació futura i quasi
immediata de modificació abans dels dos anys de la seva aprovació definitiva per
I'adaptació a la Llei de transparència. Per tant, per economia procedimental i sobretot
per sítuar i adequar I'actuació administrativa en el nou escenari dissenyat per
l'esmentada llei íaplicació dels.valors que aquesta conté, és procedent incorporer ara
en aquesta fase del procediment d'aprovació tot allò que la llei de transparència
obligarà en un futur quasi immediat.

Examinades les al'legacions que s'han presentat, s'observa que aquestes proposen
millores de redacció i proposen també que es clarifiquin aquells aspectes que el
reglament no especificava de l'accés a la ciutadania a tota la.informació d'acord amb
el que preveu la Llei de transparència i Bon Govern, encara que I'Ajuntament amb una
acció paral.lela ho pugues establir posteriorment.

Serveis Jurídics centrals ha proposat l'estimació de les al'legacions a excepció dels
articles 2 i 18.

D'acord amb I'anterior s'ha procedit a modificar els articles abans relacionats en el
sentit de les al'legacions indicades.

S'ha lndícat la normativa de participació ciutadana d'una forma més genèrica
per allò que aquesta pot ser modificada en el futur i pot afectar a la
denominació que d'aquesta es pugui fer al reglament del Consell, no obstant el
reglament de participació ciutadana de I'Ajuntament ja sigui present o futur,
sempre serà únic, en el sentit que no hi ha diferents reglaments de participació
ciutadana llevat que amb aquesta definíció genèrica també es pugui fer
referència de forma incorrecte a Consells Sectorials de Participació ciutadana.

S'haafegit.,informa],'projectesnormatiusireglam
naturalesa d'òrgan consultiu. Art. 3.1 g)

S'ha unificat la terminologia de I'art.3.1.n) i7.d) establint que es tracta
d'informes.

S'ha incorporat I'informe participatiu com a preceptiu quan s'hagi de fer un
dictamen per als òrgans de govern de l'Ajuntament. Art. 3.1.q)

S'ha Millorar la redacció de I'apartat dedicat als representants dels consells
sectorials de I'esport dels districtes. Art. 5.c.d)

S'ha establert que I'elecció de les entitats que treballen amb discapacitats, sigui
per les mateixes entitats d'aquest sector. Art. 5.c.h)

S'ha incorporat un procés electoral per a la tria dels clubs. Art. S.c.i)

S'ha establert que l'elecció de les entitats o empreses gestores d'equipamerlts
públics o privats, de tal forma que sigui escollida per les organitzacions que les
aglutini. Art. 5.c.j)

S'ha establert que I'elecció dels experts i dels esportistes triats com a membre
siguin nomenats pel Plenari a proposta de la presidència, per tal que siguin
consensuats amb les entitats. Art. 5.c.n), 5.c.h) i S.c.o)





S'ha substituit la paraula revisió per renovació. Art. 6

S'ha afegit com a funció del Plenari I'aprovació de la proposta de reglament
intern. Art. 7

S'ha introduït la figura del secretari suplent nomenat per als casos d'absència.
Art. 13.

S'ha indicat que totes les sessions són publiques i que tothom pot assistir com
a públic. Art. 15.

S'ha establert que les convocatòries i ordre de la sessió s'han de penjar a
internet amb I'antelació de dos dies a la celebració de la sessió. Art. 15

Aquestes modificacions s'han ombrejat en groc per tal que sigui fàcil la seva
identificació i constatació per tal que l'òrgan competent pugui deliberar i emetre la
resolució que estimi més adient.

Per tot I'exposat, s'informa favorablement i es proposa la següent resolució:

RESOLDRE LES AL'LEGACIONS presentades a I'aprovació inicial del
Reglament del Consell Municipal de I'Esport, d'acord amb els informes que
consten en I'expedient.

APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESMENTAT REGLAMENT d'acord amb el que
preveu I'article 114 del Reglament Orgànic Municipal i PROCEDIR A LA SEVA
PUBLICACIÓ í¡¡feCnE al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes, a la
Gaseta Municipal, a la web municipal, i un anunci al Diari Oficial de la Generalitat
indicant la referència de I'esmentada publicació al BOP, de conformitat amb
l'article 178 del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'art. 66 del Decret
17911995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i

Serveis dels Ens Locals.

Barcelona, 13 de març de 2Q14

Miq Lue
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