REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
D’ESPORTS D’ALMUSSAFES

DEL

CONSELL

MUNICIPAL

CAPÍTOL I.- Naturalesa i funcionament del Consell Municipal d’Esports.
Article 1.- Definició.
1.- El Consell Municipal d’Esports és un consell sectorial que té caràcter d’òrgan
complementari i consultiu, i per tant, creat pel Ple Municipal a l’empara del disposat
als articles 119 i 130 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i
de les seues associacions en els assumptes esportius municipals.
Article 2.- Principis bàsics.
El Consell Municipal d’Esports es regirà pels següents principis bàsics:
a) Dret de tot ciutadà d’Almussafes a conéixer i practicar lliure i voluntàriament
l’esport, en igualtat de condicions i sense discriminació alguna.
b) L’esport com a manifestació cultural i activitat d’interés general que compleix
una funció social.
c) La pràctica esportiva com a factor que millora la salut, augmenta la qualitat de
vida i el benestar social i contribueix a la formació i desenvolupament integral de
la persona.
d) La consideració de l’esport com a element d’integració social i ocupació del
temps lliure.
e) La col·laboració entre les Entitats Esportives Locals i l’Ajuntament
d’Almussafes per a garantir la més àmplia oferta físic-esportiva.
Article 3.- Funcions del Consell Municipal d’Esports.
Són funcions del Consell Municipal d’Esports les següents:
1. Fomentar l’esport per a tots en Almussafes, com a forma de crear hàbits socials
entre la població.
2. Fomentar l’impuls a clubs i entitats, com a estructures associatives bàsiques que
propicien la integració social dels seus membres.
3. Informar a l’Ajuntament de les qüestions d’àmbit esportiu, que en opinió del
Consell i/o Ajuntament siguen d’interés per a la localitat.
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4. Assessorar a l’Ajuntament en matèria d’esports, mitjançant informes, de cada una
de les activitats o iniciatives que li siguen consultades.
5. Promoure el recolzament als esportistes en general i fomentar la promoció de
programes de tecnificació esportiva que faciliten als joves la seua formació
esportiva a tots els nivells.
6. El foment dels esports autòctons, com a forma de promocionar i mantindre les
tradicions esportives de la localitat.
7. La proposta de planificació d’instal·lacions i equipaments esportius.
8. Vetllar per l’establiment de mesures que faciliten la utilització per a persones
amb minusvalidesa, de les instal·lacions i equipaments esportius per a la
realització d'activitats físiques o esportives específiques.
9. La consideració del mitjà natural com a espai esportiu, fent-ho compatible amb la
protecció del medi ambient.
10. Vetllar per l’existència de garanties mèdic-sanitàries en la pràctica de les
activitats esportives i de les condicions d’higiene i seguretat en les instal·lacions
com a forma de prevenció de riscs.
11. Vetllar per la previsió de la cobertura de riscs en l’activitat esportiva respecte a
responsabilitats en les que incórreguen esportistes, organitzadors o titulars de la
instal·lació.
12. Proposar el recolzament a la investigació esportiva, així com la formació i
actualització del personal tècnic.
13. Vetllar per la difusió de joc net i la no utilització de substàncies pernicioses en la
pràctica esportiva.
14. Proposar l’establiment de mesures correctores i sancionadores per actes violents i
antiesportius.
15. Proposar la programació i la coordinació d’un calendari d’activitats esportives
únic entre totes les entitats esportives.
16. Actuar com a canalitzador de les propostes que els veïns i entitats locals tinguen
en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i desenvolupament de
l’activitat física i esportiva del municipi.
17. Per a la consecució d’aquestes finalitats, el Consell Municipal d’Esports, elevarà
a l’Ajuntament d’Almussafes les propostes que estime procedents als efectes que,
per part del òrgans competents del mateix, es procedisca previ debat i deliberació,
a l’adopció dels acords corresponents, així com, en aquest cas, la previsió de
dotació pressupostària necessària per a dur-les a terme.
CAPÍTOL II.- Composició i òrgans de govern.
Article 4.- Membres del Consell.
1.- El Consell Municipal d’Esports estarà format per:

a) Un representant de cada entitat o associació esportiva, de caràcter local,
degudament constituïda i inscrita al Registre Municipal d’associacions i al
Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
b) Un representant de cada un dels col·legis i instituts públics de la localitat.
c) Un representant de cada grup polític municipal.
d) El Gestor d’Esports que actuarà com a assessor i tindrà dreta a veu però no a vot,
que serà substituït en cas d’absència per l’Animador Juvenil.
2.- A més, podran assistir a les reunions del Consell Municipal d’Esports, amb veu
però sense vot, un representant de cada una de les associacions o entitats que,
degudament inscrites al Registre Municipal d’Associacions i al Registre
d’Associacions de la Comunitat Valenciana, així ho sol·liciten.
Article 5.- Tramitació.
1. Podran formar part del Consell Municipal d’Esports totes les Entitats Esportives
degudament inscrites al Registre d’Associacions d’Almussafes, mitjançant
sol·licitud que deurà presentar-se al Registre General de l’Ajuntament, que una
vegada informat pel Gestor d’Esports, es sotmetrà a dictamen del Consell
Municipal d’Esports, en la primera sessió que aquest celebre, qui elevarà
proposta de resolució d’Alcaldia.
2. En el suposat de creació de noves associacions o de canvis de representants
d’alguna ja existent, deurà comunicar-se a l’Ajuntament, mitjançant model
normalitzat que tindrà a la seua disposició en el Departament de Joventut i
Esports, o en el d’Informació de l’Ajuntament.
3. Per causar baixa com a membre del Consell Municipal d’Esports, haurà de
comunicar-se mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia, devent utilitzar el model que a
aquest efecte es facilitarà.
Article 6.- Pèrdua de representació al Consell.
Els representants del Consell Municipal d’Esports perdran la seua condició de
membres del mateix per qualsevol de les següents causes:
a)
b)
c)
d)
e)

Per dissolució del Consell.
Per decisió de l’entitat que representa.
Per pròpia voluntat.
Per desaparició de l’entitat representada.
Per la no assistència continuada a les sessions del Consell al llarg d’un exercici.
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Article 7.- Òrgans del Consell Municipal d’Esports.
El Consell Municipal d’Esports constarà dels següents òrgans:
a) President: Serà anomenat per l’Alcaldia de l’Ajuntament, segons l’article 131 del
ROF. Així mateix serà anomenat un Vicepresident, al que corresponga les
funcions del President, en cas de vacant, absència, infermetat i altres supòsits
legalment prevists.
b) Secretari: Serà anomenat pel consell en la sessió constitutiva d’entre els membres
components del Consell. Així mateix, serà anomenat un Vicesecretari, al que
correspondrà les funcions del Secretari, en cas de vacant, absència, infermetat o
altra causa legal.
c) Portaveu i Viceportaveu: Seran anomenats pel Consell en la sessió constitutiva
d’entre els membres components del Consell.
CAPÍTOL III.- Competències dels òrgans del Consell.
Article 8.- Competències del President.
És competència del President:
a) Ostentar la representació del Consell.
b) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell, i la fixació de
l’ordre del dia, per iniciativa pròpia o a proposta d’una tercera part dels membres
del Consell.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per
causes justificades.
d) Dirimir amb el seu vot els casos d’empat, a efectes d’adoptar acords.
e) Vetllar pel compliment d’aquest Reglament i qualssevol legislació vigent.
f) Visar les actes i certificacions dels acords del Consell.
g) Exercir altres funcions inherents a la seua condició de president de l’òrgan.
Article 9.- Competències del Vicepresident.
És competència del Vicepresident suplir al President en cas de vacant, absència,
infermetat o altra causa legal tenint en aquest cas les mateixes atribucions que aquest.
Article 10.- Competències del Secretari.
És competència del Secretari:
a) Assistir a les reunions amb veu i vot al ser membre del Consell.

b) Redactar les convocatòries i estendre les actes del Ple.
c) Donar compte en les reunions dels assumptes a tractar inclosos en l’Ordre del
Dia.
d) Redactar i cursar els escrits que encarregue el Consell i les Comissions.
e) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i, per tant, les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits de
les que calga tindre coneixement.
f) Altres funcions inherents a la condició de secretari.
Article 11.- Competències del Vicesecreatri.
És competència del Vicesecretari suplir al Secretari en cas de vacant, absència,
infermetat o altra causa legal, tenint, en aquest cas, les mateixes atribucions que
aquest.
Article 12.- Competències dels membres del Consell.
1.- És competència dels membres del Consell:
a) Participar als debats de les sessions, amb veu i vot.
b) Aportar suggerències que tinguen per finalitat l’aconseguiment dels objectius del
Consell, o contribuïsquen al seu major funcionament.
c) Aprovar les memòries i programes que desenvolupe el Consell.
d) Complir i fer complir el Reglament, així com assistir a les reunions del Consell i
de les Comissions de les que formen part.
e) Altres funcions inherents a la seua condició.
2.- En cas d’absència o infermetat i, en general, quan concórrega alguna causa
justificada, els membres titulars de l’òrgan seran substituïts pels suplents, si hi
hagueren.
CAPÍTOL IV.- Funcionament del Consell Municipal d’Esports.
Article 13.- Reunions.
1.- El Consell Municipal d’Esports es reunirà preceptivament en sessió ordinària
mensualment, l’últim dimarts de cada mes iniciant la temporada en Setembre i
finalitzant-la al mes de Juny. Al llarg dels mesos de Juliol i Agost s’interrompran les
sessions.
2.- Així mateix, es reunirà en sessió extraordinària:
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a) A iniciativa del President.
b) Quan així ho sol·licite, almenys, una tercera part dels seus membres, mitjançant
escrit firmat i dirigit al President del Consell, en el qual figuraran els assumptes
proposats per a la seua deliberació, disposant el President d’una setmana per a
convocar la sessió amb la inclusió en l’Odre del Dia dels temes plantejats.
c) En cas de modificació del Reglament.
d) En cas de dissolució del Consell.
3.- Per a poder realitzar la convocatòria, tots els membres del Consell deuran ser
citats amb una antelació suficient no inferior a dos dies hàbils.
Article 14.- Convocatòries i sessions.
1.- Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de sessions,
deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència del President i Secretari,
o en el seu cas, de qui els substituïsca, i de la mitat més u, almenys, dels seus
membres, en primera convocatòria.
Si no existira quórum, es constituirà en segona convocatòria, 15 minuts després
de l’hora assenyalada per a la primera, sent suficient l’assistència de 1/3 dels
seus integrants, i en tot cas, un número no inferior a 5 membres. El quórum
d’assistència deurà mantindre’s durant tota la sessió.
2.- Els acords seran adoptats per majoria simple, decidint en cas d’empat el vot de
qualitat del President. No obstant, serà necessari el vot favorable de la majoria
absoluta per a la validesa dels acords adoptats en les sessions extraordinàries dels
casos c i d de l’article 13.2 del present Reglament.
3.- Qualsevol que acredite la titularitat d’un interés legitim podran sol·licitar del
Secretari certificacions dels acords.
4.- Seran publicades les sessions del Consell Municipal d’Esports. El públic
assistent a les sessions no podrà intervindre en aquestes, ni tampoc podran
permetre’s manifestacions de bon grat o amb desgrat, podent el President
procedir, en casos extrems, a l’expulsió de l'assistent que per qualsevol causa
impedisca el normal desenvolupament de la sessió. Sense prejuí d’aquest, una
vegada alçada la sessió, el President pot establir un torn de consulta per al públic
assistent sobre temes concrets d’interés municipal.
Article 15.- Actes.
1.- De cada sessió que celebre el Consell, s’alçarà acta pel Secretari, que
especificarà necessàriament els assistents, l’ordre del dia, les circumstàncies del
lloc i data en que s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions així com
el contingut dels acords adoptats.

2.- En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot
contrari a l’acord adoptat, l’abstenció, i els motius que ho justifiquen o el sentit
del vot favorable. Així mateix, tenen dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la
seua intervenció.
3.- Les actes s’aprovaran en la següent sessió, podent, no obstant, el secretari
expedir certificacions dels acords adoptats, sense prejuí de l’anterior aprovació
de l’acta.
4.- L’acta serà exposada al tauler d’anuncis on es trobe la sede del Consell durant els
trenta dies següents a la seua aprovació.
Article 16.- Sede del Consell.
S’estableix com a sede del Consell Municipal d’Esports el Pavelló
Poliesportiu Municipal d’Almussafes, situat al carrer Poliesportiu s/n.
CAPÍTOL V.- Funcionament de les Comissions o Grups de Treball.
Article 17.- Constitució.
1.- Es constituiran tants grups de treball o Comissions com estime oportú el Consell.
2.- Les Comissions estaran constituïdes per un número inferior a un terç dels
membres del Consell.
3.- Podran ser formades per designació directa del Consell o mitjançant proposta
d’alguns dels seus membres, acceptada per majoria.
4.- En cada Comissió hi haurà un coordinador elegit d’entre els seus membres.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.- En el no previst en les presents normes, el règim
jurídic del Consell s’ajustarà a la regulació continguda al capítol 2 n del títol II de la
Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2ª.- En el no previst per les referides disposicions
s’estarà al disposat en les normes d’organització i funcionament de les entitats locals
contingudes en la Llei 7/85, Reial Decret 781/86 i pel Reial Decret 2568/86, de 28
de novembre, pel que es regula el ROF.
Finalment, i per al no previst en les normes anteriors, s’estarà al disposat en el
dret administratiu i el dret comú.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Amb l’entrada en vigor del present Reglament
quedarà derogat l’aprovat definitivament en sessió plenària de 27 de febrer de 1998,
publicat al BOP nº 70 de 24 de març de 1998, i la seua posterior modificació
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aprovada per acord plenari de 3 de gener de 2002, que va ser publicat al BOP nº107,
de 7 de maig de 2002.
DISPOSICIÓ FINAL.- El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la
seua publicació íntegra al BOP i es transmetrà d’acord amb el procediment establert
per als reglaments en la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

Almussafes, a 19 de febrer de 2008.
EL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS,

Sign.: Carles Grancha Bosch

