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objeccions per part d�aquest Ajuntament, es
fa públic als efectes de cancel·lació de garan-
tia definitiva, perquè en el termini de quinze
dies, a comptar des de l�endemà de la publi-
cació del present anunci en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, puguin presentar recla-
macions aquells que creguin tenir algun dret
exigible a l�adjudicatari per raó del contracte
garantit.#

Sabadell, 9 de febrer de 2001.#

El Tinent d�Alcalde, Oriol Civil i Desveus.#

022001003470
A

Sabadell#

ANUNCI#

Finalitzat el contracte administratiu referit
a:#

Condicionament del pati del Museu d�Art. #

Adjudicat a l�empresa Instal·lacions Gulo-
ba, S.L., per acord la Comissió de Govern de
data 24 de febrer de 1999 i un cop exhaurit
el termini de garantia iniciat amb la recepció
de data 15 de setembre de 1999, sense
objeccions per part d�aquest Ajuntament, es
fa públic als efectes de cancel·lació de garan-
tia definitiva, perquè en el termini de quinze
dies, a comptar des de l�endemà de la publi-
cació del present anunci en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, puguin presentar recla-
macions aquells que creguin tenir algun dret
exigible a l�adjudicatari per raó del contracte
garantit.#

Sabadell, 9 de febrer de 2001.#

El Tinent d�Alcalde, Oriol Civil i Desveus.#

022001003471
A

Sant Cugat del Vallès#

EDICTE#

Havent£-se aprovat inicialment el Regla-
ment del Consell Municipal de l�Esport mit-
jançant Acord Plenari adoptat el 18 de
desembre de 2000, i no havent£-se presentat
cap suggeriment ni reclamació durant el
període d�informació pública, de conformitat
amb el que disposa l�article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d�abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, es procedeix a la publicació
íntegra del text, als efectes de la seva entrada
en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva
publicació:#

�PROJECTE DE REGLAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE L�ESPORT#

CAPÍTOL I#

NATURALESA I OBJECTIUS#

Article 1#

El Consell Municipal de l�Esport de Sant
Cugat del Vallès, és un òrgan de participació

sectorial previst en l�article 59 de la Llei
8/1987, de 15 d�abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, amb funcions de caràc-
ter consultiu així com d�assessorament i
informació de la política esportiva municipal
que, amb caràcter general, es constitueix per
propiciar un debat permanent que estimuli i
recolzi les activitats físiques i esportives rea-
litzades pels ciutadans i ciutadanes del muni-
cipi en totes les seves vessants: esport forma-
tiu, associatiu, de lleure, federat, etc.,.#

Article 2#

Amb caràcter específic, el Consell Munici-
pal de l�Esport és un òrgan col·legiat, consul-
tiu i assessor de la Regidoria d�Esports, amb
les funcions que s�estableixen a l�article 4 del
present Reglament.#

CAPÍTOL II#

ESTRUCTURA ORGÀNICA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS#

Article 3#

El Consell Municipal de l�Esport de Sant
Cugat del Vallès, podrà funcionar en les for-
mes que segueixen:#

a) En Ple.#

b) En Comissió Permanent.#

c) En Comissions de Treball.#

Article 4#

Els òrgans del Consell Municipal de l�Es-
port es composen dels següents membres:#

Membres permanents:#

A) President/a: l�Alcalde o membre de l�E-
quip de Govern en qui delegui.#

B) Consell en Ple:#

* Presidència: l�Alcalde o Regidor en qui
delegui.#

Vocals:#

* La Regidoria o Regidories que en cada
moment tinguin atribuïdes funcions en l�àm-
bit de l�esport i/o de les instal·lacions esporti-
ves.#

* Un o una representant per cadascun dels
grups polítics amb representació municipal.#

* El vocal d�Esports de l�Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix.#

* Un màxim de quatre tècnics designats
per Decret d�Alcaldia.#

* Un o una representant delegat per cadas-
cuna de les entitats o associacions esportives
que tinguin el seu àmbit d�actuació al terme
municipal de Sant Cugat del Vallès, que
seran convocades en base al Cens d�Entitats i
Associacions de que disposa l�Ajuntament.
Formaran part d�aquest cens totes aquelles
entitats i associacions que, reunint la condi-
ció esmentada, hagin mostrat el seu interès
en aquest sentit, sol·licitant£-ho a l�Ajunta-
ment per escrit.#

* El President o la Presidenta de la Coordi-
nadora d�Entitats esportives de Sant Cugat.#

* Un o una representant elegit per cada
Consell de Districte.#

* Un o una representant de cadascuna de
les diferents escoles públiques i/o privades
del municipi.#

* Un o una representant de cadascuna de
les entitats gestores d�instal·lacions munici-
pals.#

* Un o una representant de cadascuna de
les empreses oferidores de serveis esportius al
municipi, reunint la condició esmentada,
hagin mostrat el seu interès en aquest sentit,
sol·licitant£-ho a l�Ajuntament per escrit.#

* Un o una representant del CAR de Sant
Cugat.#

* El Secretari/a del Consell Municipal de
l�Esport.#

Membres no permanents:#

* Podran assistir al Consell en Ple i/o a les
Comissions aquelles persones que per la seva
capacitat o nivell professional es pugui consi-
derar d�interès la seva participació.#

* Responsables polítics o tècnics dels
àmbits o àrees municipals.#

* Representants de les associacions de
veïns del municipi.#

C) Comissió Permanent:#

* Presidència: l�Alcalde o Regidor en qui
delegui.#

Vocals:#

* La Regidoria o Regidories que en cada
moment tinguin atribuïdes funcions en l�àm-
bit de l�esport i/o de les instal·lacions esporti-
ves.#

* 3 tècnics, designats per Decret d�Alcal-
dia.#

* 2 representants de les entitats esportives.#

* El President o Presidenta de la Coordina-
dora d�Entitats Esportives.#

* 1 representant de l�escola pública.#

* 1 representant de l�escola privada.#

* El Secretari/a del Consell Municipal de
l�Esport.#

D) Comissions: Per acord del Consell en
Ple podran constituir£-se totes les comissions
de treball que s�estimi convenient. D�entre
els membres integrants, el President n�elegirà
un ponent, que la representarà, i que actuarà
d�interlocutor o portaveu.#

E) El Secretari/a: El Secretari/a de l�Ajunta-
ment, o funcionari en qui delegui, exercirà el
càrrec de Secretari del Consell Municipal de
l�Esport.#

Els representants externs corresponents a
les entitats, institucions, empreses o persones
jurídiques, seran designats per resolució d�Al-
caldia atenent les sol·licituds escrites mos-
trant el seu interès en participar£-hi.#

Article 5#

Són funcions del President:#

* Convocar al Consell en Ple.#

* Ostentar la representació institucional
del Consell Municipal de l�Esport.#

* Presidir les sessions del Consell en Ple,
així com les comissions a que assisteixi, diri-
gint£-ne i moderant£-ne el seu desenvolupa-
ment, i dirimir els empats amb el seu vot de
qualitat.#

* Totes aquelles altres funcions que es
derivin del present Reglament i correspon-
guin a la Presidència d�un òrgan col·legiat.#

* Anomenar els portaveus o interlocutors
de les Comissions de Treball.#

Article 6#

Són funcions del Consell en Ple:#

* Rebre informació municipal sobre les
actuacions de l�Ajuntament en matèria d�Es-
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ports.#

* Constituir fòrum de debat sobre projectes
globals d�actuació, objectius i necessitats
municipals en matèria d�Esports, actuant així
com a emissor d�informació social per a la
política esportiva de l�Ajuntament.#

* Analitzar projectes i programes esportius,
amb les corresponents actuacions en comis-
sions, per poder emetre informes, abans de la
seva aprovació per l�òrgan corresponent.
Aquest informe no serà vinculant.#

* Emetre el seu parer sobre les propostes i
assumptes que li siguin sotmesos a considera-
ció per l�Ajuntament dins el seu àmbit propi.#

* Elevar a la Regidoria d�Esports les inquie-
tuds, propostes i innovacions que les entitats
representades manifestin.#

Article 7#

Són funcions de la Comissió Permanent:#

* Dur a terme totes les decisions preses en
sessió plenària.#

* Preparar i dirigir les activitats previstes i
impulsar i coordinar el treball de les Comis-
sions.#

Article 8#

Són funcions de les Comissions de Treball:#

* Les d�estudi, informe o consulta, de con-
formitat amb les finalitats que s�estableixin en
l�acord del Consell en Ple que les creï.#

Article 9#

Són funcions del Secretari/a:#

* Assistir a les sessions del Consell en Ple,
corresponent£-li d�aixecar l�acta i certificar els
acords que s�adoptin.#

CAPÍTOL III#

RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D�ACORDS#

Article 10#

El Consell en Ple es reunirà en sessió
ordinària com a mínim una vegada cada 6
mesos i, en sessió extraordinària o per motiu
d�urgència, tantes vegades com sigui convo-
cat per la seva Presidència o quan ho sol·lici-
tin per escrit i amb acreditació suficient les
dues terceres parts dels seus membres.#

Les entitats que sol·licitin la convocatòria
de referència, hauran de formalitzar per escrit
la seva petició i acreditar£-la degudament amb
la incorporació de la relació nominal dels
membres peticionaris amb llurs respectives
signatures i l�ordre del dia que proposin.
Davant l�anterior petició, la Presidència
haurà de convocar el Consell en Ple en un
termini màxim de 30 dies a comptar de la
recepció de la sol·licitud, incorporant a la
convocatòria l�Ordre del Dia proposat pels
peticionaris, que sols podrà ésser modificat
per motius de legalitat.#

Article 11#

La convocatòria del Consell en Ple s�haurà
de trametre als seus membres amb una ante-
lació mínima de 5 dies a la data de celebra-
ció de la sessió. A la convocatòria de cada
sessió s�adjuntarà l�Ordre del Dia correspo-
nent.#

Article 12#

Per a la vàlida constitució del Consell en
Ple serà preceptiva l�assistència a més del
president/a i el Secretari/a del Consell Muni-
cipal de l�Esport, la meitat més un dels mem-
bres de fet en primera convocatòria, i d�un
nombre no inferior a un terç dels seus mem-
bres en segona.#

Article 13#

La Comissió Permanent es reunirà una
vegada cada 3 mesos i sempre que la convo-
qui el President a iniciativa pròpia o per
sol·licitud de les dues terceres part dels mem-
bres de la Comissió.#

Els membres que sol·licitin la convocatòria
de referència, hauran de formalitzar per escrit
la seva petició i acreditar£-la degudament amb
la incorporació de la relació nominal dels
membres peticionaris amb llurs respectives
signatures i l�ordre del dia. Davant l�anterior
petició la Presidència haurà de convocar la
Comissió Permanent en un termini màxim de
15 dies a comptar de la recepció de la
sol·licitud, incorporant a la convocatòria
l�Ordre del Dia proposat pels peticionaris,
que sols podrà ésser modificat per motius de
legalitat#

Article 14#

Per a la vàlida constitució de la Comissió
Permanent serà preceptiva l�assistència a més
del President/a i el Secretari/a la meitat més
un dels membres de fet en primera convo-
catòria, i un nombre no inferior a un terç dels
seus membres en segona.#

Article 15#

En base a la temàtica o contingut dels
assumptes a tractar, la Presidència a iniciati-
va pròpia o d�algun dels membres, podrà
proposar l�assistència a la sessió del Consell
i/o de la Comissió Permanent, de personal
aliè a les seves respectives composicions, i
que no tindran dret a vot.#

Article 16#

Els acords tant del Ple com de la Comissió
Permanent, s�adoptaran per majoria dels
membres assistents que concorrerà quan hi
hagi més vots a favor que en contra, tenint la
Presidència vot de qualitat per a dirimir els
empats que es puguin produir.#

Disposicions Addicionals #

Primera#

La sessió constitutiva del Consell Munici-
pal de l�Esport haurà de tenir lloc en el termi-
ni màxim d�un mes a partir de l�aprovació
definitiva i entrada en vigor del present
Reglament.#

Segona#

En tot allò no previst per aquest Reglament
serà d�aplicació el Reglament Orgànic Muni-
cipal i la legislació general bàsica estatal i
autonòmica de règim local.#

Tercera#

La modificació del present Reglament així
com la interpretació i aclariment de les qües-
tions o aspectes insuficientment regulats que
s�hi puguin observar, correspon a l�Ajunta-
ment de Sant Cugat del Vallès, previ informe

consultiu del Consell Municipal de l�Esport.#

Per a la modificació del present Regla-
ment, se seguirà el mateix procediment que
per la seva aprovació.#

Disposició Final#

El present Reglament entrarà en vigor a
partir dels 15 dies següents al de la seva
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, de conformitat amb allò que dis-
posen els articles 65.2) i 70.2) de la Llei
7/1985, de 2 d�abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.�#

Sant Cugat del Vallès, 5 de març de 2001.#

L�Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.#

022001004347
A

Sant Joan Despí#

EDICTE#

Aprovada per l�Ajuntament ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2001, amb caràcter
inicial, la Modificació puntual del P.G.M. per
a la creació de la ciutat esportiva del F.C.
Barcelona, i d�un àmbit de nova centralitat
confrontant amb l�autopista A£-2, al terme
municipal de Sant Joan Despí, presentada pel
F.C. Barcelona, es disposa l�exposició públi-
ca per un termini d�un mes, a fi i efectes de
ser examinada i presentar£-hi, si cal, al·lega-
cions.#

L�esmentada modificació estarà exposada
al públic en l�Àrea de Secretaria, Departa-
ment d�Urbanisme d�aquest Ajuntament, i
s�estimarà aprovada provisionalment, en el
cas de no formular£-se reclamacions en el ter-
mini d�exposició pública.#

Sant Joan Despí, 6 de març de 2001.#

L�Alcalde, p.d. el Tinent d�Alcalde de Polí-
tica Territorial, José M. Gómez Díaz.#

022001004455
A

Sant Julià de Vilatorta#

ANUNCI#

El Ple de l�Ajuntament en sessió de 22 de
febrer de 2001, va acordar l�aprovació defini-
tiva del projecte de reparcel·lació de la zona
industrial, d�aquest municipi, el que es fa
públic per al general coneixement i en com-
pliment d�allò disposat a l�article 111.1 del
RG.#

Contra l�esmentat acord es pot interposar
recurs de reposició previ al contenciós admi-
nistratiu davant de l�Ajuntament en el termini
d�un mes, a comptar des del dia següent de
la data d�aquesta publicació.#

Sant Julià de Vilatorta, 8 de març de 2001.#

L�Alcalde, Joan Rosell i Ballús.#

022001004670
A




