MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA
– ACORD MUNICIPAL EN FAVOR DE LA CREACIÓ D’UN CONSELL
MUNICIPAL D’ENTITATS ESPORTIVES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que Vila-seca és un referent de la iniciativa i mobilització ciutadana al Camp
de Tarragona, com demostra la gran quantitat d’entitats sorgides de la iniciativa
ciutadana al nostre municipi, en multitud d’àmbits diferents, entre els quals en
destaca l’àmbit esportiu, amb moltes entitats que agrupen una gran diversitat de
disciplines esportives. Gràcies a aquestes, molts veïns i veïnes del nostre municipi
poden practicar esport gaudint de recolzament i, en alguns casos, de les
instal·lacions adequades.
Atès que des de l’Ajuntament és obligat considerar la pràctica esportiva com una
de les qualitats fonamentals que ha de tenir el municipi, sigui quina sigui la intensitat
de la mateixa, com a base d’una comunitat amb hàbits de vida saludables, motiu
pel qual és necessari desenvolupar tots aquells equipaments que donin resposta a
les demandes de pràctiques esportives de la població.
Atesa la recent ampliació i modernització del Pavelló Municipal d’Esports, la propera
rehabilitació i ampliació de les instal·lacions de l’Estadi Municipal, i aquelles
possibles altres instal·lacions que puguin ser necessàries per donar resposta a les
demandes populars.
Atès que ningú millor que les mateixes entitats esportives són coneixedores de les
seves necessitats, de quines instal·lacions donen resposta de millor manera a
aquestes necessitats i de quina és la forma més adequada de gestionar els
recursos municipals dels que poden disposar.
Considerant que un element que pot afavorir el desenvolupament de la pràctica
esportiva, així com una gestió correcta i eficient de les diferents entitats, garantint
sempre la seva participació en les decisions que les puguin afectar i un grau
d’independència i autonomia suficients; és la creació i apoderament d’un Consell
Esportiu Municipal, que esdevingui un òrgan de gestió autònom de la pràctica
esportiva al nostre municipi.
Considerant també que és necessari que s’impulsi la creació d’aquest Consell des
del mateix Ajuntament, posant a disposició totes les eines necessàries per tal que
esdevingui un vehicle de foment de l’esport i gestió de les diferents instal·lacions
esportives al nostre municipi.
Des del Grup Municipal de Decidim Vila-seca – Acord Municipal proposem al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- Convocar una assemblea d’entitats esportives del municipi, amb la
participació dels representants de totes elles i del Regidor d’Esports i els tècnics
municipals d’esports. En aquesta assemblea es proposarà la creació del Consell
d’Entitats Esportives de Vila-seca i es considerarà el posicionament de totes les
entitats.
SEGON.- Formalitzar la creació del Consell d’Entitats Esportives de Vila-seca;
el qual haurà d’estar format per un nombre limitat de representants de les entitats
esportives a decidir i escollir per la mateixa assemblea, així com pel Regidor
d’Esports i un tècnic municipal d’esports.
TERCER.- Dotar el Consell d’Entitats Esportives de pressupost necessari per al
desenvolupament de les seves tasques per mitjà d’una partida específica, i cedir-li
la gestió organitzativa dels diferents equipaments i instal·lacions esportives
municipals, capacitant l’esmentat Consell per decidir quin ha de ser el model més
adequat de gestió d’aquests espais.
QUART.- Comunicar els presents acords a totes les entitats esportives registrades
al nostre municipi, fomentant activament la seva participació en l’Assemblea
d’entitats esportives municipals.
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