
  
 

 

 
 

 

EELL  CCOONNSSEELLLL  EESSPPOORRTTIIUU  ––  MMIISSSSIIÓÓ  ––  VVIISSSSIIÓÓ--  VVAALLOORRSS  

 

El Consell Esportiu del Baix Empordà és una entitat 

privada d’interès públic i social, sense ànim de lucre, 

amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d’obrar, per 

al compliment de les seves funcions i amb les limitacions 

que assenyalen les lleis i normes vigents aplicables. 

 

Té com a principal objectiu el foment, l'organització i la promoció de l'activitat esportiva en 

edat escolar dins del seu àmbit territorial que comprèn els municipis d’Albons, Begur, Bellcaire 

d’Empordà, la Bisbal d’Empordà, Calonge, Castell-Platja d’Aro, Colomers, Corçà, Cruïlles-

Monells-Sant Sadurní de l’Heura, Foixà, Fontanilles, Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafre, Mont-

ras, Palafrugell, Palamós, Palau-sator, Pals, Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Sant Feliu de 

Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Serra de Daró, la Tallada d’Empordà, Torrent, Torroella de 

Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultramort, Vall-llobrega, Verges i Vilopriu. 

 

El Consell Esportiu es creà d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en 

funció de les característiques demogràfiques, esportives i geogràfiques del territori. 

La denominació actual dels consells esportius ve definida, igual que les seves funcions i 

competències, pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, de regulació dels consells 

esportius (DOGC núm. 1368, de 16/11/90) i per la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, 

de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport). 

 

11..11  PPRRIINNCCIIPPAALLSS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEELL  CCOONNSSEELLLL  EESSPPOORRTTIIUU  DDEELL  BBAAIIXX  EEMMPPOORRDDÀÀ  

Les principals característiques representatives del Consell Esportiu són: 

A. Els òrgans de govern i de representació 

Tal com estableixen tots els estatuts dels consells esportius, l’assemblea general, que 

és l’òrgan superior de participació i representació del Consell, està integrada per: 

✓ Ajuntaments de la comarca 

✓ Consell Comarcal 

✓ Centres docents 

✓ Clubs, associacions i federacions esportives 

✓ Altres entitats de la comarca relacionades amb l’esport 

Tots els representants d’aquests estaments tenen veu i dret a vot. 



  
 
 
 

 

 

 

 

El fet que tots els agents de la comarca estiguin implicats en el foment, l’organització i 

la promoció de l’activitat física, permet que els consells esportius siguin veritables 

entitats integradores de tots els municipis de la comarca, ja que coneixen quina és la 

realitat, no només esportiva sinó social, de tots els nuclis d’habitants del territori, les 

seves necessitats, el seu potencial..., la qual cosa permet que, amb coneixement de 

causa, es puguin oferir activitats esportives a tota la comarca, i que el Consell Esportiu 

esdevingui el motor bàsic de l’esport a la demarcació. 

 

11..22  LLAA  CCRREEEENNÇÇAA  EENN  LL’’EESSPPOORRTT  CCOOMM  AA  TTRRAANNSSMMIISSSSOORR  DDEE  VVAALLOORRSS  II  LLAA  SSEEVVAA  

RREELLAACCIIÓÓ  AAMMBB  AALLTTRREESS  VVIINNCCLLEESS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTAATT  

 

Els consells esportius parteixen de la premissa que 

mitjançant els valors educatius i formatius 

implícits en l’esport, es poden transmetre 

valors positius per a la nostra societat com la 

solidaritat, l’honestedat, el vincle amb el territori, la 

integritat, l’acceptació de les regles, el civisme, el 

treball en equip, el respecte, la tolerància, el diàleg 

i la comprensió. 

Amb aquesta creença, totes les activitats promogudes pels consells esportius i adreçades a 

esportistes en edat escolar es plantegen amb criteris pedagògics. 

 

11..33  LLAA  MMIISSSSIIÓÓ  

La missió del Consell Esportiu del Baix Empordà, que és una entitat privada amb personalitat 

jurídica i capacitat d’obrar, té com a únic objectiu el foment, la pràctica i la promoció de 

l’esport en edat escolar, de les activitats físiques i esportives adients.   

  

11..44  LLAA  VVIISSIIÓÓ  

La visió de l’entitat és incrementar la participació un 15% en el període 2014-2017 i ser la 

referència a la comarca en l'organització d’esdeveniments esportius (tant per a adults 

com per a escolars) i en la formació de joves i professorat. 

  

  



  
 
 
 

 

 

  

  

  

11..55  EELLSS  VVAALLOORRSS  

Els valors implícits en la nostra entitat i que intentem transmetre a través de les nostres 

activitats i en el treball que realitzem dia a dia són: 

 

TREBALL EN EQUIP – RESPONSABILITAT – COMPROMÍS SOCIAL – RESPECTE – PASSIÓ  

 

 


