CONSELL ESPORTIU DEL BAIX EBRE
C/ Barcelona, 152
Apartat de correus, 156
Telèfon i Fax 977.510.460
43500 TORTOSA
E-mail: consell.esportiu@baixebre.cat

El Consell Esportiu del Baix Ebre es una agrupació Esportiva que es dedica al foment, la
promoció i l'organització de l'activitat esportiva en edat escolar i està format per la presència dels
representants dels següents estaments:
* Ajuntaments de la Comarca del Baix Ebre (5 representants)
* Centres o associacions escolars del Baix Ebre (2)
* Clubs i associacions esportives del Baix Ebre (2)
* Federacions i delegacions esportives (1)
* Consell Comarcal del Baix Ebre (1)
D'aquest estaments s'escolleixen en assemblea els corresponents representants a la
comissió directiva, aquesta elegeix el president del Consell esportiu d'entre els seus components.
Segons consta al DECRET 267/1990 de regulació dels consells esportius, aquests són
entitats privades sense cap finalitat de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al
compliment de les seves funcions.
Aquestes han d'anar encaminades bàsicament al foment, la promoció i l'organització de
l'activitat esportiva en edat escolar i amb aquesta finalitat realitzaran les activitats següents:
a) Coordinar i, si s'escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l'àmbit
territorial corresponent.
b) Col.laborar en l'organització dels jocs esportius de Catalunya en edat escolar i organitzarne les fases prèvies corresponents, d'acord amb les directrius que determini la Secretaria General
de l'Esport i el Consell Català de l’Esport.
c) Assessorar els ajuntament i consells comarcals, també clubs, les escoles i altres entitats
esportives de la seva demarcació, en l'activitat esportiva a càrrec seu i, si s'escau, col·laborar en la
seva execució.
d) Col.laborar amb l'Escola Catalana de l'Esport i altres organismes competents en
l'organització de cursos de formació i perfeccionament.
e) Col.laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d'impulsar la millor
utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial corresponents.
f) Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells comarcals, i altres entitats públiques o privades
competents, d'acord amb els convenis que puguin establir-se.
Els Consells Esportius d'acord amb el que disposa la Llei 8/1988, de l'esport i el Decret
abans mencionat resten sotmesos al règim de pressupost i patrimoni propis, i han de destinar tots
els seus recursos i ingressos als objectius estatutaris i als programes per als quals se'ls hagi
concedit un ajut econòmic.
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Els consells esportius, segon el punt 20.2 del Decret, tindran el suport de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant la Secretaria General de l'Esport, dels consells comarcals i dels ajuntaments
del seu territori. També podran tenir el suport d'altres entitats amb què aquest pugui establir per
conveni, per a la consecució de les finalitats esportives previstes i l'execució dels programes
aprovats o recomanats pel òrgans esportius de la Generalitat.
Els Consells Esportius formalitzaran, segons el punt 20.3, al final de l'any els comptes
d'ingressos i despeses, el balanç de situació i tancament, igualment, el projecte de pressupost per a
l'any o la temporada següent, i ho comunicaran tot seguit a la UCEC per al coneixement i control de
les despeses imputables als fons que aquesta Secretaria aporta al Consell.

