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AYUNTAMIENTO ALCOY

11602

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DEL CENTRE D'ESPORTS
D'ALCOI

EDICTE
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DEL
CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 4 de setembre de 2020, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi.
Mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província d'Alacant núm. 181 de
22/09/2020 i tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, al no haver-se presentat
reclamacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament elevat a
definitiu l'acord referit.
Contra el citat acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos
comptats des de l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tot això sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime
procedent.
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril,Reguladora de la Bases de Règim Local, es publica el seu text íntegre, a aquest
efecte de la seua entrada en vigor una vegada transcorregut el termini previst en l'art.
65.2 de la mateixa Llei.

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI
PREÀMBUL
El Consell Municipal “Centre d’Esports d’Alcoi” és un òrgan municipal constituït per al
desplegament i l’aplicació d’una política esportiva participativa a partir de la relació de
diferents agents i col·lectius esportius de la ciutat.
Es crea d’acord amb la normativa estatal establida en la Constitució Espanyola de
1978 (articles 9.3, 23, 43.3, 48 i 105; en la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local (articles 18, 25 i 69 a 72), així com la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (article 83.4); i en el
Reial Decret 2568/1968 (articles 130 i 131) pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
De la mateixa manera s’estableix en el marc de la normativa autonòmica a partir de la
Llei Orgànica 5/1982, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (article 9.4);
la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (articles 43 a 50); i de la Llei
8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (articles 25.b, 31.4, 2n paràgraf,
137, 140 i 141).
La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat Valenciana, de l’Esport i l’Activitat
Física de la Comunitat Valenciana, en l’article 7, que arreplega les competències dels
municipis en matèria esportiva, disposa que els municipis exerceixen bàsicament les
labors de promoció, planificació i gestió esportiva, en l’àmbit de les seues
competències, i propicien la participació, la integració i la cohesió local.
Finalment en l’àmbit local, el Consell Local “Centre d’Esports d’Alcoi” se sustenta en el
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ART. 1
L’objecte genèric d’aquest Consell Sectorial és estimular i canalitzar la participació de
la ciutadania i de les seues associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit de
l’esport, oferint un espai més d’influència ciutadana i d’interrelació d’informació.
ART. 2
Constitueixen l’objecte específic del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi, entre
d’altres, les activitats següents:
1. 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, que
integren les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.
2. Proposar iniciatives a l’Ajuntament i informar-lo de les qüestions que, segons
l’opinió del Consell, siguen d’interés per a la localitat en matèria d’esports.
3. Assessorar l’Ajuntament mitjançant un informe de cada una de les activitats o
iniciatives que li siguen consultades dins del marc de les seues competències.
4. Proposar activitats o iniciatives, participar en la seua realització en l’àmbit de
les seues competències i afavorir la seua adequada coordinació.
5. Realitzar un seguiment de les activitats i projectes desenvolupats.
6. Millorar la coordinació entre els serveis municipals i les associacions i
institucions esportives implicades en el foment i la millora de l’activitat
esportiva.
7. Totes les que li encarregue el president del Consell.
ART. 3
L’àmbit territorial del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi serà la ciutat d’Alcoi.
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
ART. 4
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Els òrgans de govern del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi són l’Assemblea
General i la Comissió Esportiva.
ART. 5
1. L’Assemblea General estarà integrada per:
a) El/la president/a, que serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegue.
b) El/la secretari/ària, que serà un/a administratiu/iva de gestió municipal.
c) Un representant de cada grup polític municipal amb presència en la
Corporació Municipal.
d) L’assessor/a esportiu/iva nomenat/da pel Sr. Alcalde-President
e) El/la tècnic esportiu/iva municipal de l’Àrea d’Esports.
f) El/la responsable encarregat/ada de les Instal·lacions Esportives
Municipals.
g) El/la director/a o persona encarregada del Complex Esportiu Municipal.
h) Un/una representant de cada entitat esportiva, club o associació, vinculada
al món de l’esport de la ciutat, inscrita en el Registre d’Associacions Veïnals
d’Alcoi.
ART. 6
Les funcions de l’Assemblea del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi seran:
• Informar sobre les matèries sotmeses a la seua consideració pel president.
• Proposar a l’Ajuntament iniciatives en matèria d’esports.
• Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
• Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau de l’esport a
la ciutat.
• Proposar a l’Ajuntament d’Alcoi iniciatives relacionades amb la gestió i el
manteniment de les instal·lacions esportives municipals, així com l’estudi de
preus públics per a la utilització d’aquests serveis municipals.
• –Qualsevol altra dins dels objectius generals i específics del Consell
anomenats en l’article 3r.
ART. 7
Els membres del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi seran nomenats per un
període que coincidirà amb la duració de la legislatura de la Corporació Municipal.
L’admissió de nous membres del Consell es farà amb la sol·licitud prèvia per escrit de
les entitats interessades, en la qual hauran d’especificar les dades de la persona
designada.
Els membres del Consell perden aquesta condició en els casos següents:
• A causa de defunció o bé declaració legal d’absència o de mort.
• Per renúncia.
• Per dissolució de l’entitat representada.
• Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat o
grup polític al qual el membre represente.
• Quan l’Assemblea del Consell adopte un acord en aquest sentit amb el vot
favorable de dos terços dels seus membres.
ART. 8
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL LOCAL CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI
Són funcions de la Presidència del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi:
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1. Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea.
2. Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d’Alcoi els acords, informes,
propostes i estudis que elabore el Consell.
3. Exercir el seu dret de vot que serà de qualitat en els supòsits d’empat reiterat.
4. Procedir a la creació, si es considera convenient, de comissions de treball per a
temes específics a proposta de l’assemblea i a designar-ne els membres i els
coordinadors.
5. Autoritzar amb la seua signatura els escrits oficials del Consell.
6. Adoptar les resolucions per al funcionament correcte del Consell i donar-ne
compte en la primera reunió que se celebre.
7. Totes les altres funcions intrínseques al càrrec de president i les que siguen
expressament delegades per l’Assemblea.
8. Requerir la presència de persones qualificades per a assessorar o informar el
Consell sobre els assumptes que s’hagen de tractar, quan es considere
convenient.
Són funcions del secretari:
1. Redactar les convocatòries i alçar les actes del Plenari.
2. Custodiar les actes i la documentació del Consell.
Són funcions dels vocals:
1. Proposar a la Presidència els assumptes per a la seua incorporació a l’ordre
del dia.
2. Formular iniciatives, propostes o suggeriments al Consell Municipal Centre
d’Esports d’Alcoi.
3. Complir i fer complir el reglament, així com assistir a les reunions del Consell i
a les de les comissions de què forme part.
Els membres del Consell hauran d’abstenir-se de fer qualsevol gestió aïlladament en
representació del Consell, sense el seu coneixement i consentiment explícit.
CAPÍTOL III. RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
ART. 9
La modificació parcial o total d’aquest reglament, així com la dissolució del Consell
Municipal Centre d’Esports d’Alcoi, correspon exclusivament al Ple de l’Ajuntament,
vist el dictamen del Consell Local.
El president de l’Assemblea del Consell podrà convidar aquelles persones,
l’assistència de les quals es considere convenient pel tipus d’assumptes a tractar,
perquè assisteixen a les sessions amb veu però sense vot.
ART. 10
L’Assemblea del Consell es reuneix dues vegades a l’any en sessió ordinària de
manera indicativa, i en sessió extraordinària sempre que el president ho considere
necessari, o a sol·licitud d’una quarta part dels seus membres mitjançant un escrit
raonat i amb indicació dels assumptes que la motiven.
La convocatòria de les sessions ordinàries es farà per escrit amb una antelació de cinc
dies, en què s’haurà d’expressar el lloc, la data i l’hora de la reunió, així com l’ordre del
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dia. Juntament amb la convocatòria, es trametrà una còpia de l’acta de la sessió
anterior.
La convocatòria de les sessions extraordinàries es farà com a mínim amb 48 hores
d’antelació. La Presidència justificarà a l’inici de la sessió la urgència de la
convocatòria, i el Consell decidirà sobre la urgència i la conveniència de tractar els
punts de l’ordre del dia.
No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en
l’ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres del Consell i siga
declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
Els membres del Consell adreçaran per escrit al president les propostes de temes a
tractar en les sessions del Consell amb l’aportació de la documentació pertinent.
ART. 11
1. Es considera que l’assemblea queda vàlidament constituïda en sessió amb
l’assistència mínima d’un terç del nombre legal dels seus membres, que no podrà ser
mai inferior a tres. El quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas
serà necessària la presència del president o la persona que el substituïsca i de qui
faça les funcions de secretari.
2. El desenvolupament de les sessions es regirà per les regles de funcionament
aplicables a les sessions plenàries de l’Ajuntament.
3. Els acords de l’Assemblea del Consell s’han d’adoptar per majoria dels assistents
amb possibilitat d’emetre vots particulars. La votació serà secreta quan ho acorde la
majoria simple dels membres presents en la reunió. En cas d’empat, decidirà el vot de
qualitat del president.
4. Els vots seran personals i intransferibles, tot i que els membres del Consell poden
abstenir-se de votar. L’absència una vegada començada la deliberació d’un assumpte
equivaldrà a efectes de votació a l’abstenció.
5. Els informes i les propostes del Consell seran dictaminats amb el vot a favor, en
contra o l’abstenció de cada un dels seus membres i, si és el cas, aprovats per l’òrgan
competent de l’Ajuntament.
CAPÍTOL IV. LA COMISSIÓ ESPORTIVA
La Comissió Esportiva haurà de ser creada pel president de l’Assemblea i tindrà com a
finalitat l’estudi i/o informe i/o proposta sobre els temes proposats pel president del
Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi a l’assemblea o aquells altres l’anàlisi dels
quals es considere convenient.
Les sessions es convocaran de forma mensual. Els treballs encarregats a la Comissió
finalitzarà quan es presente l’informe corresponent.
Estarà formada per:
• President: el regidor d’Esports de la Corporació Municipal.
• Secretari: l’administratiu de gestió del Departament d’Esports.
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•
•
•
•
•
•
•

Un representant de cada grup polític municipal amb presència en la Corporació
Municipal.
Assessor municipal d’Esports.
Tècnic municipal del Departament d’Esports.
Encarregat de les Instal·lacions Esportives Municipals.
Director/Coordinador del Complex Esportiu Municipal «Eduardo Latorre».
4 vocals, que són elegits mitjançant votació entre els membres de l’Assemblea
interessats a participar-hi.
Es podrà nomenar un nombre de vocals no determinat per designació directa
del regidor d’Esports, no superior a quatre.

Es podrà convocar sessió de la Comissió Esportiva amb caràcter extraordinari si el
president ho considera oportú, motivat i raonat per a tractar algun assumpte de
rellevància especial.
Es podrà convidar especialistes, l’assistència dels quals es considere convenient pel
tipus d’assumptes a tractar en les sessions.
Els temes que es tracten en la Comissió Esportiva es traslladaran a l’Assemblea
General, i si és el cas a l’Ajuntament, si fan referència a propostes que necessàriament
hagen de ser aprovades per l’òrgan competent en l’àmbit municipal.
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