PREÀMBUL
La participació del ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals
han estat d´inici una de les línies de prioritat del govern municipal. Aquest principi, està
reconegut en diverses normes, tant d´àmbit estatal com autonòmic, com la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’àmbit estatal, i la
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, en l´àmbit autonòmic. Inclús la Constitució Espanyola de 1978 assumeix els
principis fonamentals del dret de la ciutadania a participar en els afers públics
D´altra banda, l´Ajuntament d´Albalat dels Sorells, dins l´ús de les facultats que li
confereix la legislació vigent, reconeix l´esport com element facilitador de la integració
i la cohesió social del poble, donada la seua importància tant en el terreny formatiu com
de teixit associatiu.
Amb aquestes premisses, s´estima convenient la constitució formal del Consell
Municipal de l´Esport com a òrgan de participació de caràcter consultiu i assessor, que
puga intervindre en el terreny de la política esportiva municipal, tenint com a objectiu la
integració al seu si de totes les associacions i entitats que fomenten i practiquen l´esport
a Albalat dels Sorells
TÍTOL PRIMER - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- El Consell Municipal de l’Esport és un òrgan de participació sectorial, creat
de conformitat amb el que preveuen els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el articles 31 de la Llei municipal i de règim
local de la Comunitat Valenciana.
Article 2.- El Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i
d’assessorament al govern del poble i estimular i canalitzar la participació de la
ciutadania i de les seues entitats i associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit
de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència ciutadana.
Article 3.- Els objectius generals són, entre d´altres, els següents :
 Estructurar I organitzar el debat, la reflexió i les propostes de totes les persones,
grups i entitats interessades que ho demanen dins del consell.
 Fomentar la relació i coordinació de les entitats esportives organitzades en el
poble, i promoure les activitats que porten a terme per tal de difondre la
promoció i consolidació de dites entitats.
 Rebre, amb antelació suficient, la programació esportiva de la temporada, de les
entitats esportives de la població amb la finalitat d´emetre una proposta sobre la
utilització de les instal·lacions esportives municipals.
Article 4.- Les funcions del Consell Municipal de l’Esport són, entre d’altres, les
següents:
 Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de
l’esport, per tal de crear espais d’expressió i reflexió amplis i multisectorials.
 Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de
l’esport al poble, en les diferents franges d’edat i vessants esportives,
especialment en l’esport de base i promoure la participació de les dones en
igualtat de condicions i oportunitats.
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REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT

Afavorir que la política esportiva de l’Ajuntament s’adeqüe als interessos dels
ciutadans i les ciutadanes, amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i
el benestar de la població.
 Fomentar la consolidació de la vida associativa en l’àmbit esportiu en totes les
seues manifestacions, i consolidar la relació entre l’Ajuntament d´Albalat dels
Sorells i les associacions i clubs esportius del poble.
 Prestar l´ajuda necessària per al desenvolupament de les activitats que
organitzen les entitats i la Regidoria d´Esports.
 Conèixer els projectes del pressupost municipal, en l´àmbit esportiu, en les
partides econòmiques relacionades amb l´esport.
 Proposar solucions i alternatives viables als conflictes que es puguen plantejar
entre les diferents entitats esportives del municipi.
 Es traslladaran les actes als diferents portaveus dels partits polítics.
Article 5.- L’àmbit territorial del Consell Municipal de l’Esport és el municipi d´Albalat
dels Sorells, tot i que puntualment per temes d’interès general es puga convocar altres
ajuntaments de la comarca.
TÍTOL SEGON - ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
Article 6.- Els òrgans de govern del Consell Municipal de l’Esport són el Ple, la
Presidència i les diverses Comissions de treball que es puguen constituir.
Article 7.- El Ple del Consell Municipal de l’Esport és el marc de debat de tots els
temes que li són propis, relacionats amb l´esport, amb l´emissió d´informes i propostes.
Són membres totes les persones, grups i entitats que formalitzen la seua pertinència. Pot
desenvolupar les seues funcions i competències mitjançant les diferents reunions de
treball.
Article 8.- El Ple del Consell Municipal de l’Esport l’integren:
 El president o presidenta : l’Alcalde de l´Ajuntament d´Albalat dels Sorells.
 Vicepresident/a: la/el regidor/a d’Esports
 El Secretari o secretària: la Secretària de la Corporació que podrà delegar en un
funcionari /a de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, representant nomenat pel
President, qui assistirà a les reunions, amb veu però sense vot.
 Els i les vocals :
 Un o una representant de cadascuna de les entitats, clubs i associacions
esportives, que consten com a tal en el registre Municipal i que sol·liciten
formar part del CME.
 Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació a
l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells.
 Persones de reconeguda vàlua, escollides per la Presidència del Consell a
proposta dels representants de les entitats, clubs i associacions esportives
membres del Ple, i que actuaran com assessors i assistiran a aquelles
reunions en què siguen convidats amb veu però sense vot.
 Qualsevol nova entitat, club, associació o col·lectiu amb caràcter esportiu
que es crea a Albalat dels Sorells, podrà tindre el seu representant en el
CME. En eixe cas ho sol·licitarà a el/la secretaria del CME, que haurà de
presentar la petició en la reunió immediata per al seu estudi i aprovació.
 Representant, nomenat pel President, de les instal·lacions esportives
municipals.
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El /la Tècnic/a esportiu de l’Ajuntament , si existeix, que assistirà a les
reunions amb veu però sense vot.
Article 9.- Les funcions del Ple són, entre d´altres, les següents :
 Informar sobre aquelles matèries que el president/a sotmet a la seua
consideració.
 Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports.
 Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
 Analitzar l’esport a la població, promoure’n debats i sensibilitzar sobre les
qüestions clau.
 Proposar al president/a la constitució de les comissions de treball i la seua
composició d’acord amb els àmbits i temes prioritzats com a objecte d’estudi.
 Qualsevol altra dins les funcions del Consell esmentades als articles 3 i 4.
Article 10.- Els membres del Consell perden aquesta condició en els casos següents:
 A causa de defunció.
 Per renúncia.
 Quan perga la condició de regidor o regidora de l’Ajuntament, o del càrrec que
ocupa que està vinculat al seu nomenament.
 Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat
que el membre representa.
 Quan el Ple del Consell adopta acord en aquest sentit amb el vot favorable de
dos terços dels seus membres.
Article 11-. El president/a del Ple del Consell Municipal de l’Esport té les atribucions
següents: Tindre la representació institucional del Consell.
 Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell Plenari.
 Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d´Albalat dels Sorells els acords,
els informes, les propostes i els estudis que elabora el Consell.
 Autoritzar, amb el seu vistiplau, totes les actes del Consell.
 Autoritzar amb la seua signatura els escrits oficials del Consell.
 Adoptar les resolucions que exigeix el correcte funcionament del Consell i
donar-ne compte a la primera reunió que es celebre.
 Totes les altres funcions intrínseques al càrrec de president/a i les que li siguen
expressament delegades pel Consell Plenari.
Article 12.- Correspon al vicepresident/a del Consell substituir el president/a en cas de
vacant, d’absència o de malaltia, i assumir-ne les atribucions i facultats, així com també
exercir les funcions que li delegue el president/a del Consell.
Article 13- Es podran formar reunions de treball per debatre temes més concrets i la
seua finalitat serà presentar les idees i conclusions al Consell. Aquestes reunions podran
ser convocades per 1/3 dels components del Consell i la seua composició serà flexible i
adequada al tema objecte d’estudi.
El President del Consell i la resta del Les Comissions de treball les ha de crear el
president/a del Consell Plenari i tenen com a finalitat l’estudi, informe i/o proposta
sobre els temes proposats pel president/a del Consell al Plenari o aquells altres l’anàlisi
dels quals es considere convenient. Les tasques encarregades a les comissions de treball
finalitzen quan hagen presentat l’informe corresponent.
Article 14.- La Comissió de treball és la instancia de treball mitjançant la qual s
´estructura el Consell. Ha de preparar la ponència i el debat de la presa de decisions en
el si del Consell, del tema que origine la seua constitució. S´haurà de reunir tantes
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TÍTOL TERCER – NORMES PER AL FUNCIONAMENT DEL PLE I LES
COMISSIONS DE TREBALL
Article 16.- Renovació.
16.1 El Consell Municipal d’Esports s’ha de renovar cada quatre anys. Si un col·lectiu
no nomena els seus representants en el Consell en el termini previst, no es consideraran
membres del Consell, fins al seu nomenament.
16.2. El representant de l’Ajuntament cessarà en finalitzar el seu mandat Corporatiu,
havent-se de nomenar el nou representant pel Ple de la Corporació. Igualment per
dimissió o per disposició de l’Alcaldia.
16.3 Els representants de les entitats han de cessar si ho disposa l’entitat que
representen, també per dimissió o voluntat pròpia o per cessament acordat.
16.4 Els càrrecs no són personals i s’han de renovar de manera continuada. Cal
comunicar per escrit a la presidència del Consell Municipal d’Esports qualsevol canvi
de representant.
Article 17.- Per considerar vàlida una reunió del Ple o de una Comissió de treball es
requereix la presència d´un terç del nombre legal de membres.
Article 18.- Les reunions ordinàries del Ple seran convocades pel President/a amb una
periodicitat mínima d´una vegada per semestre.
Article 19.- Les reunions extraordinàries les ha de convocar la Presidència per iniciativa
pròpia o per sol·licitud d´almenys una tercera part dels membres del Consell per escrit i
signada.
Una vegada conclosa una Comissió de Treball considerada d´especial importància,
donarà lloc a la convocatòria d´una reunió extraordinària del Ple.
S´han de convocar almenys en 48 hores d´antelació i no es poden incloure punts nous en
l´ordre del dia, si no s´aprova la inclusió per majoria absoluta dels assistents.
Article 20.- Les Comissions de Treball es crearan per preparar els temes que afecten al
Consell o quan una de les entitats que el composen ho sol·liciti per algun tema en
concret mitjançant un escrit dirigit a la Presidència i ho aprove el Ple del Consell.
Article 21.- Votacions
21.1. El Ple del Consell, tan en sessió ordinària com extraordinària, queda vàlidament
constituït en primera convocatòria quan hi concórreguen la majoria dels membres del
Consell, i en segona convocatòria, que tindrà mitja hora després, qualsevol que siga el
nombre dels seus membres concurrents. Les sessions plenàries seran publicades.
Cap sessió podrà celebrar-se vàlidament sense l’assistència del president/a i del
secretari/a. En cas d’absentar-se qualsevol d’ells/es, hauran d’assistir necessàriament
aquelles persones que reglamentàriament els substituisquen.
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vegades i amb la periodicitat que es determine, com el desenvolupament de les seues
taques o faça necessària.
Article 15.- La composició del les Comissions de treball serà flexible i adequada al
tema objecte d´estudi :
 La Presidència, que recaurà en el regidor d´Esports
 Un representant per entitat, segons el tema afectat, que origina la ponència.
 Un representant neutral, escollit pel Ple del Consell
 Assessors externs que el Consell determine en funció del tema afectat, si és
procedent.
 Representant de les instal·lacions esportives municipals, si és procedent

22.2. L’adopció d’acords s’ha de produir mitjançant votació ordinària, llevat que el
mateix Ple o Comissió acordi, per casos concrets, votació nominal a sol·licitud d’algun
membre.
22.3. Els vots són personals i intransferibles.
22.4. Les decisions s’han de prendre per majoria simple, decidint en cas d’empat el vot
de qualitat del President/a. Si l’abstenció arriba a ser majoria, s’ha de continuar el debat
i procedir a una nova votació. Si un cop feta la nova votació l’abstenció torna a ser
majoria, el tema, pot deixar-se a una altre reunió.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- El present reglament del Consell Municipal d’Esports pot ser modificat per
acord del Ple de l’Ajuntament, a iniciativa pròpia o a proposta del Ple del Consell que
cal que ho acordi per majoria absoluta. Cal un informe del Consell Municipal d’Esports.
Segona.- En tot allò no previst per aquest Reglament és d’aplicació el Reglament
orgànic municipal i la legislació general bàsica estatal i autonòmica de règim local.
Tercera.- El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Albalat dels Sorells, 22 de gener del 2018.
L’alcalde,
Nicolau Josep Claramunt i Ruiz
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