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DECRET 267/1990, DE 8 D'OCTUBRE
DE 1990, DE REGULACIÓ DELS
CONSELLS ESPORTIUS.
DOGC NÚM. 1368, DE 16.11.90
Atès
que l'article 9.29 de l'Estatut d'autonomia
Catalunya confereix a
la
Generalitat
de
Catalunya
competència exclusiva sobre l'esport i el lleure;
Atès que la Llei de Catalunya 8/1988, de 7 d'abril, de
l'esport, configura
els
consells
esportius
com
a
agrupacions esportives formades per entitats dedicades
bàsicament al foment i la promoció de l'activitat esportiva
en edat escolar fora de l'horari lectiu en un àmbit
territorial determinat;
Atès que la Llei de l'esport també determina que els
consells esportius tenen personalitat jurídica i capacitat
d'obrar per al compliment de les seves funcions, i que la
seva estructura o règim administratiu s'ha de regir pels
principis de representació democràtica i d'acord amb els
criteris de l'organització territorial de Catalunya;
Vist el bon funcionament dels consells comarcals de
l'esport i l'experiència que han assolit durant aquests
anys, consells que han estat integrats per les entitats,
les associacions escolars, els clubs i les associacions
esportius i també pels ajuntaments
o
les
entitats
esportives municipals de cada comarca o àmbit territorial
concret, que els han donat un important suport, facilitant
el seu arrelament;
Atesa
la
necessitat
d'adaptar aquestes agrupacions
esportives al que disposa l'article 16 de la Llei 8/1988,
de l'esport;
D'acord
amb
el Consell Executiu
Departament de la Presidència,

i

a

proposta

del

Decreto:
Capítol 1
Normes generals
Article 1
Definició
Els consells esportius són
agrupacions
esportives
formades
per centres o associacions escolars, clubs,
associacions o federacions esportius, i entitats municipals
de gestió esportiva, ajuntaments i consells comarcals que
es dediquen al foment, la promoció i l'organització de

de
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l'activitat esportiva en edat escolar de caràcter no
obligatori dins un àmbit territorial determinat, d'acord
amb els criteris
de
l'organització
territorial
de
Catalunya.
Article 2
Àmbit territorial
2.1 Només pot haver un consell esportiu per cada comarca
de Catalunya i un per aquells àmbits territorials diferents
de l'estructura territorial de Catalunya que ja disposen
d'un consell esportiu legalment constituït i inscrit al
Registre d'entitats esportives de la Generalitat.
2.2
Malgrat el que indica l'apartat anterior, podran
constituir-se excepcionalment consells esportius en àmbits
diferents dels esmentats sempre que es compleixin els
requisits establerts reglamentàriament, els quals tindran
en compte els aspectes següents:
a) Índex de la població escolar del territori.
b) Nombre d'entitats esportives i centres dedicats a
l'esport en edat escolar.
c) Nombre d'esports practicats inclosos als jocs esportius
escolars de Catalunya.
d) Situació geogràfica, nombre i
vinculacions
dels
municipis o dels àmbits locals interessats.
Article 3
Competències
Els consells esportius són entitats privades sense cap
finalitat de lucre amb personalitat jurídica i capacitat
d'obrar per al compliment de les seves funcions i amb les
limitacions que assenyalen les lleis i les normes vigents
aplicables. Per a les seves finalitats, poden adquirir béns
de tota mena, contractar i obligar-se, subjectes a les
responsabilitats pròpies. També poden establir convenis amb
la Generalitat de Catalunya i amb altres ens públics o
privats que tinguin atribuïdes competències o funcions en
l'àmbit comarcal corresponent.
Article 4
Funcions i activitats
Les funcions dels consells
esportius
han
d'anar
encaminades
bàsicament
al
foment i la promoció 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 organitzar-ne les fases prèvies
corresponents, d'acord amb les directrius que determini la
Secretaria General de l'Esport.
c) Assessorar els ajuntaments i consells comarcals, i
també els 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, amb l'objecte de cercar la
millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es
dedica a l'esport en edat escolar.
e) Col·laborar amb les administracions i les entitats
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titulars per tal d'impulsar la millor utilització de les
instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial
corresponent.
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.
Article 5
Constitució
5.1 Per a la constitució d'un consell esportiu, tal com
preveu l'article 2 d'aquest Decret, es requereixen els
tràmits següents:
a) Acta de fundació, en la qual ha de constar el propòsit
de creació del consell esportiu en un àmbit territorial
dels que defineix l'article 2 d'aquest Decret. Aquesta
acta, l'hauran de subscriure els presidents o representants
de les entitats definides a l'article 1 del present Decret
que representin de manera significativa la majoria de les
que hi ha en aquell àmbit territorial.
b) Constitució d'una comissió directiva provisional, que
redactarà els estatuts que regiran el consell csportiu,
d'acord amb les directrius que estableix aquest Decret.
c)
Sol·licitud d'inscripció del consell esportiu al
Registre d'entitats esportives de la Secretaria General de
l'Esport. A la sol·licitud esmentada s'adjuntaran els
estatuts del consell, un cop els hagi aprovat la seva
assemblea general.
5.2
La Secretaria General de l'Esport, vistos els
informes previs escaients, ratificarà els estatuts del
consell esportiu i l'inscriurà al Registre d'entitats
esportives de la Generalitat, o si s'escau, els retornarà i
n'assenyalarà
les
deficiències
i
observacions
que
corresponguin.
Article 6
Estatuts
Els estatuts del consell esportiu hauran de regular, com
a mínim, i sens perjudici dels temes i les matèries que
cada consell cregui oportuns, les qüestions següents:
a) Denominació del consell esportiu, que haurà de ser la
pròpia o l'adequada a l'àmbit de la
seva
actuació
territorial.
b) Finalitat esportiva bàsica i objectius de l'entitat.
c) Domicili social.
d) Àmbit territorial d'actuació.
e) Requisits i procediments per a l'adquisició i pèrdua de
la qualitat de membre afiliat al consell esportiu.
f) Drets i deures dels membres que hi estiguin afiliats.
g) Òrgans de representació, govern i administració i
procediments per a la seva constitució i elecció: assemblea
general, comissió plenària, comissió directiva, president i
altres càrrecs.
h) Funcions i competències dels òrgans de govern.
i) Règim de relacions entre el consell esportiu i altres
entitats públiques i privades.
j) Règim econòmic i documental.
k) Règim disciplinari i jurisdiccional.
l) Procediments per prendre acords sobre temes especials,
singulars o extraordinaris.
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m) Causes de dissolució o extinció del consell esportiu.
n) Qüestions que els mateixos úsos i costums hagin
incorporat al sistema d'actuació i funcionament
dels
consells esportius.
El règim i el funcionament intern del consell esportiu
hauran d'ajustar-se sempre als principis democràtics i la
formulació dels seus estatuts ha de respondre al principi
de representativitat.
Article 7
Registre
La ratificació dels estatuts o de la seva modificació i la
inscripció
posterior de consell esportiu al Registre
d'entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya hauran de sol·licitar-se
dins un termini de quinze dies, comptats a partir de la
data de l'assemblea general en què s'hagin aprovat els
estatuts.
El fet que hagin transcorregut quatre mesos des de la
sol·licitud de ratificació dels estatuts i d'inscripció del
consell esportiu al Registre sense que s'hagi notificat cap
resolució a l'entitat interessada implicarà l'admissió de
la petició sense cap més tràmit, i es procedirà a la seva
inscripció
al
Registre
d'entitats esportives de la
Generalitat.
Article 8
La inscripció del consell esportiu al Registre d'entitats
esportives comporta el seu reconeixement als efectes que
preveu la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, i és un
requisit essencial per optar als ajuts o al suport que la
Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques
puguin concedir-li.
Article 9
Són objecte d'inscripció al Registre d'entitats esportives
les qüestions següents:
a) L'acta de constitució del consell esportiu.
b) La denominació.
c) L'àmbit territorial.
d) El domicili o la seu.
e)
Els
estatuts, el reglament intern i les seves
modificacions.
f) Les modalitats esportives practicades.
g) La data d'inscripció.
h) Les declaracions de caràcter o interès cívic, social,
cultural, públic o altres.
i) Els membres de les comissions directives, i les seves
renovacions i modificacions.
Capítol 2
Òrgans de govern i representació
Article 10
El consell esportiu el regiran els òrgans següents:
a) L'assemblea general, òrgan superior de participació i
representació del consell esportiu, la qual serà integrada
per tots els seus membres amb dret a vot.
b) La comissió plenària, òrgan de govern integrat per una
representació delegada dels estaments que formen part de
l'assemblea general.
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c) La comissió directiva, òrgan de gestió i execució del
consell esportiu, el qual l'elegiran els membres de la
comissió plenària d'entre els seus components.
d) El president del consell esportiu, el qual l'haurà
d'elegir la comissió directiva d'entre els seus membres, i
que exercirà la representació legal de
l'entitat
i
presidirà els seus òrgans.
Article 11
Assemblea general
L'assemblea general del consell esportiu la constituiran
les entitats esportives, els centres escolars i
les
institucions
públiques
que participin en l'activitat
esportiva en edat escolar o hi donin suport, és a dir,
ajuntaments, entitats municipals o consells comarcals, de
la manera següent:
a) Un representant de cada centre, associació esportiva o
escolar
i
club
de la comarca o àmbit territorial
corresponent que participi en els jocs esportius en edat
escolar de Catalunya o en les activitats que en aquest camp
es duguin a terme en el seu àmbit.
b) Un representant de cada federació esportiva catalana
que participi en l'organització dels jocs esportius en edat
escolar de la comarca o àmbit territorial determinat,
corresponent a la seva modalitat esportiva.
c) Un representant de l'ajuntament o entitat municipal de
gestió esportiva de cada localitat o zona de competició que
col·labori en en els jocs esportius en edat escolar.
d) Tres representants del consell comarcal.
e) També formaran part de l'assemblea
general
els
components de la comissió plenària que no en siguin
membres, sempre que així ho
disposin
els
estatuts
corresponents.
Les entitats que assenyalen els punts a) i b) han d'estar
inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives de
la Generalitat.
Article 12
Comissió plenària
La comissió plenària es l'òrgan de govern del consell
esportiu. Els seus membres els elegeix cada òrgan o
estament que forma part de l'assemblea general, per tal que
tots hi estiguin representats en la proporció següent:
a)
De
dos
a sis representants dels centres, les
associacions esportives o escolars i els clubs de cada
localitat o zona de competició que participin en els jocs
esportius. En tot cas, la representació serà proporcional
al nombre de membres de cada estament, i cal que tots ells
hi estiguin representats.
b) D'un a tres representants de l'ajuntament o entitat
municipal de gestió de cada localitat o zona de competició
que participin en els jocs esportius.
c) Els representants de les
federacions
esportives
catalanes que formin part de l'assemblea general, sempre
que el seu nombre no sobrepassi el de representants de les
entitats esportives.
d) Dos representants del consell comarcal dels que formin
part de l'assemblea general.
Els representants de les institucions públiques i entitats
privades ho seran en funció del seu càrrec.
Els estatuts de cada consell esportiu regularan
la
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composició de la comissió plenària per tal que el seu
nombre total de membres sempre sigui sensiblement inferior
al de l'assemblea general.
En el cas que, per les característiques d'un consell
esportiu resulti una comissió plenària amb una constitució
molt semblant a la de l'assemblea general o de la comissió
directiva, als estatuts es podrà prescindir de la seva
creació, sempre que s'acordi amb una majoria qualificada.
Article 13
Comissió directiva
La comissió directiva és l'òrgan de gestió i d'execució
del consell esportiu. Els seus representants els elegirà la
comissió plenària d'entre els seus membres, per tal que hi
estiguin representats tots els estaments en la proporció
següent:
a) De dos a sis representants
dels
centres,
les
associacions esportives o escolars i els clubs de la
comarca o l'àmbit territorial corresponent.
b) De dos a sis representants dels ajuntaments o les
entitats municipals de gestió esportiva de la comarca o
l'àmbit territorial corresponent.
c)
Un
representant
de
les federacions esportives
catalanes.
d) Un representant del consell comarcal.
Els estatuts de cada consell esportiu establiran la
composició de la comissió directiva que dins aquests límits
es cregui més adient a les característiques del seu àmbit
territorial.
Article 14
President
El president del consell esportiu i de tots els seus òrgans
l'elegirà la comissió directiva d'entre els seus membres.
També s'elegiran els vice-presidents, el secretari i els
altres càrrecs que estableixin els estatuts del consell
esportiu respectiu.
El president i, si s'escau, el vice-president que es
designi, seran els representants legals
del
consell
esportiu, actuaran en el seu nom i executaran els acords
que adoptin els òrgans del consell esportiu. El vot del
president serà diriment en cas d'empat.
El vice-president que es designi tindrà les funcions
pròpies del president en el cas d'absència, vacant o
malaltia d'aquest. També podrà assumir les funcions que li
delegui el president, amb la conformitat de la comissió
directiva. Tots els càrrecs de la comissió directiva són
honorífics, tenen una durada mínima de dos anys i màxima de
sis anys i poden ser objecte de reelecció.
El consell esportiu pot ser auxiliat per un secretari
tècnic.
Article 15
Assemblea general
L'assemblea general del consell esportiu podrà
tenir
caràcter ordinari o extraordinari. En tots dos casos, es
constituirà vàlidament quan hi concorrin la majoria dels
membres, presents o representats. En segona i última
convocatòria caldrà que hi concorri, com a mínim, una
quarta part dels seus membres, excepte en aquells supòsits
de l'assemblea extraordinària en què els estatuts exigeixin
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una participació o un quòrum superiors.
L'assemblea general es reunirà amb caràcter ordinari, com
a mínim, una vegada l'any per tractar els assumptes propis
de la gestió habitual de l'entitat, relatius, entre altres,
a la memòria d'activitats, el calendari esportiu, la
liquidació del pressupost vençut i la consideració del
projecte de nou pressupost, i també l'examen i l'aprovació,
si s'escau, de les propostes que formulin els membres de
l'assemblea, de la comissió plenària o de la comissió
directiva.
Article 16
16.1
L'assemblea
general es convocarà amb caràcter
extraordinari per tractar i resoldre temes no ordinaris,
per elegir els representants dels estaments que han de
formar part de la comissió plenària, i per tractar sobre la
modificació d'estatuts o l'aprovació del reglament intern,
l'adquisició o venda d'immobles i qualsevol altre tema que
per la seva importància o transcendència hagi de ser resolt
per l'òrgan superior del consell esportiu, amb l'informe
previ de la comissió plenària.
16.2
L'assemblea amb caràcter d'ordinària es convocarà a
iniciativa del president o de la comissió directiva, i
extraordinàriament, també a iniciativa del president o de
la comissió directiva, o d'un nombre de membres
de
l'assemblea o de la comissió plenària no inferior al 10%.
16.3
La convocatòria de l'assemblea es farà pública en un
termini mínim de quinze dies hàbils d'antelació respecte a
la data de realització, al tauler d'anuncis del consell
esportiu i, com a mínim, en una publicació de difusió
comarcal.
Article 17
La
reunió
de
la comissió plenària és constituirà
vàlidament quan hi concorrin la majoria dels membres,
presents o representats. En segona i última convocatòria
caldrà que hi concorri, com a mínim, una quarta part dels
seus membres.
La reunió de la comissió plenària tindrà lloc, com a
mínim, dues vegades l'any, per
tractar assumptes propis
del govern de l'entitat, relatius, entre altres, a la
memòria d'activitats, el calendari esportiu, els reglaments
dels jocs, la definició i estructuració de zones de
competició, l'elecció de membres de la comissió directiva,
la proposta i aprovació,
una
vegada
examinat
per
l'assemblea, del pressupost i la liquidació del ja vençut,
les sol·licituds de préstecs i endeutament, i
també
l'examen i l'aprovació, si s'escau, de les propostes que
formulin els membres de la comissió plenària o de la
comissió directiva.
La reunió de la comissió plenària es convocarà
a
iniciativa del president, de la comissió directiva o a
iniciativa d'un nombre de membres del plenari no inferior
al 10%.
La convocatòria de la reunió de la comissió plenària es
farà pública en un termini mínim de deu dies hàbils
d'antelació respecte a la data de realització, al tauler
d'anuncis del consell esportiu.
Article 18
18.1
L'elecció

dels membres de la comissió directiva del
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consell esportiu es durà a terme mitjançant la convocatòria
d'una reunió de la comissió plenària amb aquesta finalitat,
a la qual les entitats de cada estament que hi tingui
representació elegiran els seus representants. L'elecció
dels membres de cada estament serà lliure, personal,
directa, igual i secreta, d'acord amb el procediment que
estableixin els estatuts de cada consell esportiu.
18.2 Els membres elegits per constituir la comissió
directiva del consell esportiu procediran, en un termini no
superior a quinze dies, a l'elecció del president del
consell esportiu, elecció que requerirà el vot de la
majoria absoluta dels seus membres. El president i la
comissió directiva elegida seran proclamats pel secretari
general de l'Esport.
18.3
La comissió directiva podrà crear comitès tècnics
per a la millor realització de les activitats del consell,
els quals estaran constituïts per membres de l'assemblea o
comissió plenària i altres persones que es considerin
idònies, i seran presidits per un membre del consell
esportiu que designi el president.
Article 19
Els estatuts dels consells esportius hauran d'adaptar-se en
el que calgui al que disposen aquest Decret i a la
normativa esportiva vigent aplicable.
Capítol 3
Règim econòmic i administratiu
Article 20
20.1 Els consells esportius constituïts d'acord amb el que
disposen la Llei 8/1988, de l'esport, i aquest Decret
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.
20.2
Els consells esportius 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 es pugui establir per conveni, per
a la consecució de les finalitats esportives previstes i
l'execució dels programes aprovats o recomanats pels òrgans
esportius de la Generalitat.
20.3
Els consells esportius formalitzaran al final de
l'any els comptes d'ingressos i despeses, el balanç de
situació
i
tancament
i, igualment, el projecte de
pressupost per a l'any o la temporada següent, i ho
comunicaran tot seguit a la Secretaria General de l'Esport
per al coneixement i el control de les despeses imputables
als fons que aquesta Secretaria aporta al consell.
20.4
Els consells esportius portaran al dia els llibres
de comptabilitat corresponents, els llibres d'actes de les
reunions de la comissió directiva, la comissió plenària i
l'assemblea, i també dels comitès tècnis i altres òrgans
que es creguin oportuns.
Article 21
21.1
Els consells esportius no podran prendre cap acord o
realitzar
actes
que
puguin
comprometre
de
forma
irreversible
el
seu patrimoni o les activitats que

9

constitueixen el seu objecte social. En cas de dubte o quan
la proposta no mereixi la unanimitat dels membres de la
comissió directiva, vist l'informe previ favorable de la
comissió plenària, caldrà sol·licitar l'autorització de la
Secretaria General de l'Esport.
21.2 En qualsevol cas, caldrà l'informe previ i favorable
de la Secretaria General de l'Esport per poder gravar i
alienar béns immobles, subscriure préstecs que sobrepassin
el 100% del pressupost anual del consell esportiu o
realitzar qualsevol operació
mercantil
de
quantitat
anàloga. En tots aquests supòsits s'hauran de complir, a
més, les prescripcions següents:
a) Les operacions indicades cal que les autoritzi la
majoria absoluta dels membres que componen l'assemblea
general.
b) Les dites operacions no poden contradir les finalitats
i els objectius socials del consell.
c) Cal que es disposi d'un dictamen econòmic o actuarial.
d) En tot cas, els beneficis obtinguts cal que es destinin
a les finalitats esportives programades.
Capítol 4
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Article 22
Els
consells
esportius,
constituïts per al foment,
l'organització i la promoció de l'esport en edat escolar,
s'integraran en un ens representatiu, la Unió de Consells
Esportius de Catalunya.
La Unió de Consells Esportius de
Catalunya
tindrà
capacitat jurídica plena per al compliment dels seus
objectius dins el marc legal esportiu vigent, i serà també
un òrgan assessor de la Secretaria General de l'Esport.
Article 23
Perquè la Unió de Consells Esportius de Catalunya pugui
constituir-se, hi haurà d'estar representat, almenys, el
51%
dels
consells esportius que estiguin degudament
inscrits al
Registre
d'entitats
esportives
de
la
Generalitat de Catalunya.
La Unió de Consells Esportius es regirà pels seus propis
estatuts, degudament aprovats per l'assemblea general i
ratificats per la Secretaria General de l'Esport.
La seva assemblea general estarà constituïda per tots els
presidents dels consells esportius.
Article 24
Per constituir la Unió de Consells Esportius de Catalunya,
caldrà que es decideixi la seva creació mitjançant l'acord
adoptat per una assemblea general convocada amb aquesta
finalitat, amb el quòrum mínim establert en el punt
anterior.
La convocatòria de l'assemblea de constitució podrà fer-se
a iniciativa d'un
nombre
significatiu
de
consells
esportius, que no sigui inferior al 25% o, si s'escau, per
iniciativa de la Secretaria General de l'Esport.
Article 25
25.1 L'assemblea també elegirà un president provisional i
una comissió gestora provisonal d'un màxim de 5 membres,
amb l'objecte de redactar els estatuts de la Unió i
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convocar, quan calgui, una nova assemblea per decidir
l'aprovació dels estatuts
esmentats
i
proposar
el
procediment i la data d'elecció del president i l'òrgan
directiu.
25.2 La mesa de l'assemblea la presidirà el president de
consell esportiu de major edat i actuarà com a secretari el
representant de consell de menys edat.
25.3
Els acords per a l'elecció del president i la
comissió gestora seran presos per majoria simple i, en tots
els casos, cada consell esportiu tindrà un vot.
Article 26
Els estatuts, sens perjudici dels aspectes que la Unió de
Consells
Esportius
cregui oportú de tractar, hauran
d'adaptar-se al que calgui al que disposen aquest Decret i
l'altra normativa esportiva vigent aplicable.
Disposicions addicionals
1
Llevat del que disposen aquest Decret o les
disposicions legals aplicables per a casos concrets, els
acords d'assemblees, comissions i altres òrgans dependents
dels consells esportius s'adoptaran per majoria simple de
vots.
- 2 En el cas de dissolució d'un consell esportiu, després
de la liquidació de béns i fons corresponent, aquests es
destinaran a les finalitats esportives que prevegin els
seus estatuts o reglaments o, si hi manquen, revertiran als
òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya.
- 3
En qualsevol cas, els consells esportius podran
establir les zones de competició
més
adequades
al
desenvolupament dels jocs esportius en edat escolar, tenint
en compte tant el nombre de participants com la situació
geogràfica. Amb aquesta finalitat, les zones esmentades
podran constituir l'organització interna que cada consell
esportiu cregui més oportuna.
- 4 Els consells esportius a què fa referència l'article
2.1 d'aquest Decret, els quals tenen un àmbit territorial
diferent del definit en l'estructura comarcal de Catalunya,
són el Consell Esportiu de Barcelona, el Consell Esportiu
del Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) i el Consell
Esportiu del Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs).
- 5 Els consells esportius constituïts per un sol municipi
podran prescindir en els seus estatuts de la representació
dels
consells
comarcals en els òrgans de govern i
representació.
- 6 El consell esportiu anomenat Consell de l'Esport
Escolar de Barcelona podrà mantenir en els seus estatuts el
nomenament de president i dels representants dels centres,
associacions esportives escolars i clubs, i també els de
les
federacions
esportives catalanes en la comissió
directiva, per mitjà de l'assemblea general. Pel que fa a
la
junta
directiva, haurà d'estar composta per les
representacions mínimes que estableix aquest Decret i les
màximes que assenyalin els seus estatuts.
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Disposicions transitòries
- 1
Les agrupacions esportives de foment i gestió de
l'esport en edat escolar que hi ha amb la denominació de
consells comarcals de l'esport o esportius i que consten
degudament inscrites al Registre d'entitats esportives de
la
Generalitat adaptaran, mitjançant els seus òrgans
directius actuals, els seus estatuts i reglaments a les
disposicions d'aquest Decret en el termini de nou mesos des
de la seva publicació al DOGC.
- 2
Cada consell esportiu, una vegada formalitzats o
adaptats els seus estatuts i reglaments, els trametrà a la
Secretaria General de l'Esport, la qual, amb els informes
previs escaients, els ratificarà o n'assenyalarà
les
deficiències que calgui esmenar i, si s'escau, se'n faran
les anotacions oportunes al Registre d'entitats esportives.
Disposicions finals
- 1
Pertoca al Departament de la Presidència, a proposta
de la Secretaria General
de
l'Esport,
dictar
les
disposicions que siguin necessàries per aplicar aquest
Decret.
- 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 8 d'octubre de 1990.
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

