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ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 7 d’octubre de 2011, aprovà inicialment la modificació dels ar-

ticles 2, 3 i 6 del Reglament del consell municipal de l’esport. Efectuat el tràmit d’informació pública sense que s’hagin

formulat al·legacions i reclamacions, l’esmentada modificació resta aprovada definitivament.

Contra aquesta aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia se-

güent al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 10.1 b) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-

dora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de l’esmentat, d’acord amb allò que preveu l’article

58.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-

ministratiu comú, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent. 

De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament

d’obres, activitats i serveis del ens locals, es publica el text de l’esmentada modificació:

“ARTICLE 2.

El Consell Municipal de l’Esport estarà presidit pel regidor/a en qui l’alcalde/essa delegui.

A més formaran part del Consell, les següents persones nomenades pel Ple de la corporació:

- Un màxim de 8 persones que es considerin experts i/o representatives de diferents àmbits del mon de l’esport i

l’activitat física.

- Un representant del Consell Esportiu del Baix Camp.

- Un tècnic esportiu de la Regidoria d’Esports, o de la societat Reus Esport i Lleure, SAM.

ARTICLE 3.

A més de les persones nomenades, el president podrà convocar taules sectorials amb la invitació a entitats,  docents,

esportistes, tècnics o persones rellevants en relació al tema a tractar, quan així es consideri necessari per a major

coneixement i debat de les qüestions derivades de la funció del Consell, sota la coordinació d’algunes de les perso-

nes membres del Consell i designant un tècnic en funcions de suport.

Les conclusions, propostes o continguts del treballs d’aquestes taules sectorials, s’elevaran a les reunions ordinàries

o extraordinàries del Consell per a la seva consideració.

ARTICLE 6.

L’alcalde podrà nomenar entre els membres del Consell un vicepresident que substituirà el president en cas d’ab-

sència d’aquest.”

REUS, 20  DE DESEMBRE DE 2011.

EL SECRETARI GENERAL, JAUME RENYER I ALIMBAU.
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