Ajuntament de la Pobla de Vallbona

www.lapobladevallbona.es 

www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona 

@ajtlapobla

Avinguda de Colón, 93  Telèfon 96 276 00 50  Fax 96 276 00 26  CP 46185 CIF: P-46/20400D

REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE L’ESPORT DE
LA POBLA DE VALLBONA

Aprovat pel Ple d ela Corporació el 9 de febrer de 2017
Publicat al Butlletí Oficial de la Provínica núm. 95, de 19 de maig de 2017

Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93  Telèfon 96 276 00 50  Fax 96 276 00 26  CP 46185 CIF: P-46/20400D

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2017, aprovà inicialment el
reglament del Consell Local de l’Esport, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província
núm. 42, del dia 1 de març de 2017, sense que, durant el termini d’exposició pública, s’hagen
presentat al·legacions o suggeriments. Per tant, queda definitivament aprovat, procedint-se a la
publicació del text íntegre, per a la seua entrada en vigor:
Reglament de funcionament del Consell Local de l’Esport de la Pobla de
Vallbona
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CAPÍTOL PRIMER- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE L'ESPORT,
NATURALESA,
DENOMINACIÓ,
DOMICILI
SOCIAL,
FINALITATS,
COMPOSICIÓ, DRETS DELS MEMBRES I NOVES INCORPORACIONS
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Article 1. Constitució
A l’empara del Reglament Regulador de la Participació Ciutadana a l’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona i de la Llei de l'Esport i l’Activitat Física de la Comunitat
Valenciana (Llei 2/2011 de la Generalitat Valenciana) per la qual s'especifiquen les
competències esportives dels municipis és constitueix el Consell Local de l'Esport
de la Pobla de Vallbona com un òrgan sectorial de participació ciutadana, no
vinculant, assessor i consultiu en matèria d'esports per part de la corporació
municipal.
Article 2. Personalitat jurídica, àmbit d'actuació i durada
El Consell Local de l'Esport no gaudeix de personalitat jurídica pròpia, però si que
és independent de les entitats que l’integren. Té plena capacitat per al compliment
de les seues finalitats i la durada s'emmarca dins de la legislatura municipal.
L’àmbit d'actuació s'emmarca dins del terme municipal de la Pobla de Vallbona.
Article 3. Denominació i domicili
Aquest òrgan es denominarà “CONSELL LOCAL DE L'ESPORT DE LA POBLA
DE VALLBONA” i tindrà el seu domicili social a la CIUTAT ESPORTIVA DE LA
POBLA DE VALLBONA ubicada al carrer Reis Catòlics núm. 10 de la Pobla de
Vallbona.
Article 4. Finalitats
El Consell Sectorial de l'Esport tindrà les finalitats següents:
a) Informar de les propostes municipals que afecten l'àrea d’esports i dels
projectes d'interés global per al municipi.
b) Fer propostes de noves actuacions en matèria d’esports.
c) Demanar informació sobre temes d’interès que puguen influir en matèria
esportiva.
d) Garantir el tracte igualitari entre els agents esportius del municipi, així com el
dret d'audiència de les entitats que formen part de aquest consell.
e) Proposar les inversions necessàries d’esports en la fase d'elaboració dels
pressupostos municipals.
f) Fomentar la coordinació entre les associacions, el veïnat i l'Ajuntament.
g) Proposar la realització d'estudis i projectes de recerca sobre l'esport en el
municipi de la Pobla de Vallbona, les necessitats i inquietuds.
h) Promoure i organitzar la realització i celebració de cursos de formació, jornades
de treball, congressos tècnics, simposis, debats, etc., sobre temes d'esport.
i) Proposar l'elaboració i realització de campanyes informatives.
j) Qualsevol altra finalitat anàloga a les assenyalades.
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Article 5. Composició del Consell Local de l'Esport de la Pobla de Vallbona
El Consell Local de l'Esport de la Pobla de Vallbona està compost pels membres
següents:
- L'Alcalde de l'Ajuntament de Pobla de Vallbona o regidor/a en qui delegui.
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- La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Pobla de Vallbona.
- Un representant de cadascuna de les entitats o associacions esportives de la
localitat sempre que reunisquen els requisits següents:
1. Estar degudament constituïdes a l'empara de la legislació vigent (Llei
2/2011 de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana o la Llei
14/2008 d'Associacions de la Comunitat Valenciana).
2. Estar degudament registrades en el Registre d'Entitats Esportives o
d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
3. Estar degudament registrades en
Associacions de la Pobla de Vallbona.

el

Registre Municipal

de les

4. El fi exclusiu de l'entitat o associació haurà de ser la promoció d'un esport
o la pràctica d'alguna activitat física esportiva entre la població de la Pobla
de Vallbona.
5. Manifestar segons l'òrgan competent la voluntat de formar-ne part.
- Un representant del Consell Escolar Municipal.
- Un secretari o una secretària designat/da pel ple del Consell a proposta de la
Presidència.
- El coordinador/tècnic d'Esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona que farà
funcions d'assessor del ple del Consell Local en matèria d'esports.
L'elecció i designació de les persones representants de cadascun dels col·lectius i
entitats citades es realitzarà directament per cadascun d'ells d'acord amb principis
democràtics i en la forma prevista en la seua normativa aplicable o en els seus
estatuts interns i, en cas que no estiguera previst, per sufragi.
L'elecció comportarà la d'un candidat titular i un de suplent que el substituirà en
cas d'absència.
Article 6. Drets i deures dels membres del Consell Local de l'Esport
1.- Els membres del Consell Local de l'Esport tindran dret a:
a) Assistir i participar en les sessions del Consell i a votar els assumptes que s’hi
plantegen.
b) Triar i ser triat en els òrgans del Consell Local de l'Esport.
c) Proposar mocions i propostes de resolució en les sessions del Consell Local de
l'Esport.
d) Proposar assumptes en l'ordre del dia de les sessions del Consell Local de
l'Esport.
e) Té dret a veu i vot en tots els òrgans dels quals formen part.
f) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries en tots els òrgans que
formen part.
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g) Tenir accés a tota la documentació que dispose el Consell Local de l'Esport.
h) Nomenar i separar els seus representants en els òrgans del Consell.
2.- Els membres del Consell estan obligats a:
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a) La presidència
b) La vicepresidència
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a) La plena observança de les normes reguladores del consell integrades pel
reglament de règim intern, els reglaments dels serveis o activitats que preste i amb
caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries aplicables a les Entitats
Locals.
b) Acceptar i respectar els acords adoptats.
c) Guardar secret de les deliberacions del ple i de les comissions.

Article 7. Òrgans del Consell Local
1.- Els òrgans unipersonals del Consell Local de l'Esport són els següents:

2.- Els òrgans col·legiats del Consell Local de l'Esport són:
c) El Consell Local de l'Esport en Ple
d) La Comissió Delegada
e) Les Comissions Tècniques
Article 8. El president
La presidència del Consell Local de l'Esport l'exercirà, amb caràcter nat l'alcalde
de l'Ajuntament per a cada mandat electoral, sense perjudici que aquest puga
delegar-la expressament en qualsevol regidor o regidora de la corporació.
Article 9. Competències de la Presidència
1.- El president o la presidenta exercirà les atribucions següents:
a) Dirigir el govern i l'administració del Consell Local de l'Esport.
b) Representar el Consell Local de l'Esport amb caràcter general.
c) Convocar i presidir les sessions del Consell en ple, excepte els supòsits
previstos en el present reglament i en la legislació electoral general, presidir les
reunions de la Comissió Delegada i de qualssevol altres òrgans, i decidir els
empats amb vot de qualitat.
d) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del Consell Local
de l'Esport en les matèries de competència seua, fins i tot quan les haja delegat en
un altre òrgan i, en cas d'urgència, assumir les competències del Consell en Ple,
en aquest supòsit es comunicarà en la primera sessió que celebre per a la
ratificació corresponent.
e) Vetllar pel bon funcionament del Consell Local de l'Esport.
f) Les altres que expressament li atribuïsquen les lleis i les que no s'atribuïsquen a
cap òrgan del Consell Local de l'Esport.
g) Proposar el secretari o la secretària perquè el Ple del Consell l’elegisca.
Article 10. La Vicepresidència
Existiran dos vicepresidents o vicepresidentes, denominats respectivament
vicepresident 1r / vicepresidenta 1a i vicepresident 2n / vicepresidenta 2a que
substituiran, per aquest ordre, la Presidència en els casos d'absència, vacant,
malaltia o abstenció legal o reglamentària.
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A més de substituir la Presidència en els supòsits indicats en l'apartat anterior, la
Vicepresidència exercirà per delegació de la Presidència les funcions que aquesta
els encomane.
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El càrrec del vicepresident 1r/ vicepresidenta 1a l’exercirà el regidor o regidora
d'Esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona que estiga en cada mandat
corporatiu, sense perjudici que aquesta persona puga delegar-lo expressament en
qualsevol altre regidor de la Corporació.
El vicepresident 2n /vicepresidenta 2a, serà triat per majoria simple entre els
membres del Consell Local de l'Esport. Per aquest motiu s’hi convocarà un procés
electoral compost de les actuacions següents:
a) Elecció de la Mesa Electoral que estarà formada pel president, el vicepresident
1r i el membre de major edat del Consell Local de l'Esport, assistits pel secretari
del Consell.
b) Establiment d'un calendari electoral, que propose la taula electoral i que aprove
el ple del consell.
c) Presentació de candidatures amb el suport, mitjançant signatura, d'almenys el
10% dels membres del Consell.
Serà el vicepresident 2n el que represente al Consell Local de l'Esport en el
Consell de Participació Ciutadana.
Article 11. El Consell en ple
1.- El Consell en Ple és el màxim òrgan de govern del Consell Local de l'Esport i
està integrat per:
a) Els membres del Consell Local de l'Esport.
2.- Podran designar un suplent per a substituir els titulars del Consell Local de
l'Esport, en els supòsits de malaltia o absència deguda i documentalment
justificades. No podran ser substituïts per suplents, el president o la presidenta i
els vicepresidents del Consell Local de l'Esport, excepte en els supòsits de
delegació expressa en altres membres de la corporació que s’han esmentat
anteriorment. La substitució del suplent es notificarà per escrit. Solament hi podrà
assistir una persona per entitat.
3.- Els representants de les diferents associacions perdran la seua condició quan
l'òrgan que els va nomenar els cesse. Els consells sectorials s’han de renovar
cada dos anys, i quant als representants d'entitats i persones de la ciutadania
incorporades, cada quatre anys, tot coincidint amb el mandat corporatiu pel que fa
a les persones representants de l'Ajuntament.
4.- El secretari o la secretària del Consell Local de l'Esport ho serà del Consell en
ple.
5.- La constitució del ple del Consell Local de l'Esport s'haurà de realitzar en un
termini inferior als tres mesos des de la constitució de la nova corporació
municipal.
6.-El tècnic d'esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona farà funcions
d'assessor en matèria d'esports del Ple del Consell Local de l'Esport.
Article 12. Competències del Consell en Ple
1.- Corresponen al Consell en Ple les atribucions següents:
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a) El control i la supervisió dels altres òrgans de govern del Consell Local de
l'Esport.
b) Acordar la separació forçosa dels membres del Consell Local de l'Esport.
c) Realitzar propostes o informes en matèria d'esports, perquè la corporació
municipal les tinga en compte.
d)L'aprovació de la proposta de modificació del Reglament de Funcionament.
e) Emetre l'informe previ a la dissolució del Consell Local de l'Esport.
f) Aprovar i crear les comissions tècniques.
g) Nomenar a tècnics si és necessari.
i) Nomenar el representant davant el Consell de Participació Ciutadana.
j) Els altres que expressament li conferisquen les Lleis o el Ple de l'Ajuntament.
2.- Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura i destitució del
vicepresident 2n / vicepresidenta 2a.
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Article 13. La Comissió Delegada
La Comissió Delegada estarà formada:
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1.- El secretari o la secretària dels òrgans del Consell Local de l'Esport seran
nomenat pel Ple del consell a proposta del president d'entre els membres del
consell que no formen part de la Comissió delegada.

a) Pel president o per la presidenta.
b) Pels dos vicepresidents.
c) Quatre Vocals que trie el Consell en Ple d'entre els seus membres.
d) El secretari / la secretària.
i) El coordinador-tècnic d'Esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
Article 14. Competències de la Comissió Delegada
La Comissió Delegada com a òrgan rector i coordinador, tindrà les atribucions
següents:
a) Preparar els plans i programes d'actuació de cada exercici.
b) Informar sobre les actuacions de la Regidoria d'Esports.
c) Impulsar l'acció del Consell Local de l'Esport i el compliment dels seus objectius
i finalitats.
d) Informar al ple del Consell i valorar els projectes esportius.
e) Els que expressament hi deleguen el president o la presidenta i el Consell en
Ple.
Article 15. El secretari/ la secretària

Article 16. Funcions del secretari o de la secretària
El secretari o la secretària assistiran a les sessions dels òrgans de govern del
Consell Local de l'Esport i exerciran les funcions que li atribueix la normativa del
Consell.
Excepte en la Comissió delegada, en la qual actuarà amb veu però sense vot, en
el Ple, en qualitat de membre del Consell, tindrà dret tant a veu com a vot.
Article 17. Les comissions tècniques
1.- Les comissions tècniques són els òrgans d'informe, proposta i assessorament
del Consell Local de l'Esport i estaran integrades de la forma següent:

Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93  Telèfon 96 276 00 50  Fax 96 276 00 26  CP 46185 CIF: P-46/20400D

a) El president o la presidenta del Consell Local de l'Esport o membre del Consell
en qui delegue.
b) Un tècnic o una tècnica experts en temes a tractar per part de la Comissió
Tècnica, proposat pel president i ratificat pel ple, si es considera convenient.
c) Almenys tres vocals del Consell triat pel ple a proposta del president.
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2.- Les comissions tècniques tindran unes competències i objectius específics, així
com uns terminis de treball. Aquestes competències i terminis els fixarà i aprovarà
el Ple del Consell.
3.- Les comissions tècniques es reuniran tanta vegades com consideren
convenient per al compliment dels objectius encomanats i els informes i propostes
s'adoptaran, en qualsevol cas, per majoria. Per constituir-se vàlidament, serà
necessària la presència del president i del secretari, o els qui legalment el
substituïsquen, i d'almenys la meitat dels seus membres.
CAPÍTOL TERCER. RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 18. Règim de sessions
El Consell en Ple celebrarà sessió ordinària almenys tres vegades a l'any i la
Comissió Delegada, almenys, una vegada al trimestre, en els dies i hores que a
aquest efecte s’hi fixen.
Celebraran sessió extraordinària quan el president o la presidenta ho decidisca, o
ho sol·licite la tercera part, almenys, dels membres del respectiu òrgan col·legiat.
La celebració no podrà demorar-se més enllà de 15 dies naturals des que fos
sol·licitada. En la sol·licitud s'hi especificaran els assumptes a tractar-hi.
Article 19. Convocatòria i ordre del dia
El president o presidenta convocarà les sessions amb l’ajuda del secretari i amb
15 dies hàbils d'antelació, almenys, a la celebració, excepte les extraordinàries
que seran de dos dies, i es donaran 5 dies en les ordinàries als membres del
Consell Local de l'Esport per a la presentació de propostes per a incloure en l'ordre
del dia. Aquestes propostes es remetran a l'atenció del president o de la
presidenta qui les incorporarà a l'ordre del dia.
A la convocatòria s'hi acompanyarà l'ordre del dia corresponent.
El Consell Local de l'Esport celebrarà les sessions a la seua seu, tret que per
acord dels seus òrgans col·legiats decidira realitzar-les en un lloc diferent.
Aquestes sessions estaran obertes al públic en general.
Article 20. Quòrum per a la vàlida celebració de les sessions
El quòrum per a la vàlida constitució i celebració de les sessions serà de la meitat
més un dels membres del Consell en primera convocatòria i dels assistents en la
segona convocatòria.
Cap sessió podrà celebrar-s’hi vàlidament sense l'assistència del president o de la
presidenta, 1r vicepresident o 1a vicepresidenta i del secretari o secretària del
Consell Local de l'Esport o dels qui legalment els substituïsquen.
Article 21. Adopció d'acords
Els acords s'hi adoptaran per majoria simple dels membres presents.
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No obstant això, serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres del Consell Local de l'Esport per a l'adopció d'acords en les
matèries següents:
a) La proposta de modificació del Reglament de Funcionament del Consell Local
de l'Esport.
b) La separació dels membres del Consell Local de l'Esport.
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De cada sessió el secretari o la secretària n’estendrà la corresponent acta en la
qual es farà constar el lloc, data i hora en què la sessió comença i acaba, els noms
i qualitat dels assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats i l'expressió
dels vots.
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No podrà adoptar-s’hi acord en les sessions ordinàries sobre assumptes que no
figuren en l'ordre del dia de la convocatòria, tret que siguen declarats d'urgència
amb el vot favorable de la majoria de membres que componen l'òrgan col·legiat.
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Tot això sense perjudici de les majories exigides per a l'adopció de determinats
acords per disposicions legals o reglamentàries o pel present Reglament.

Article 22. De la constància dels actes i acords

L'acta, aprovada en la sessió següent al fet que es referisca serà subscrita pel
secretari o la secretària, amb el vistiplau del president o de la presidenta i
arxivada, amb les garanties de seguretat convenients, per a formar el llibre d'actes
del Consell en Ple i de la Comissió Delegada, que s’hi portaran separadament.
El que no estiga previst en aquest reglament, sobre actes, adopció d’acords,
celebració de les sessions dels òrgans col·legiats, regirà els preceptes que preveu
la normativa de règim local.
CAPÍTOL QUART MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
Article 23. Modificació del reglament de funcionament
La proposta de modificació d'aquest Reglament a instància de qualsevol part serà
sotmesa al Consell en Ple, que la farà seua si obté el vot favorable de la majoria al
fet que es refereix l'article vinté primer d'aquesta reglamentació. Aquestes
propostes es presentaran a la Comissió Informativa d'Esports perquè les eleve a
l'aprovació del Ple Municipal.
Article 24. Incorporació de nous membres
1.- Les entitats de nova creació que complisquen les condicions de l'article 5é,
hauran de ser incorporades al Consell Local de l’Esport.
Article 25. Separació dels membres del Consell Local de l'Esport
1.- Els membres del Consell podran separar-se’n voluntàriament comunicant-ho al
Consell en ple de forma fefaent amb dos mesos d'antelació.
2.- Així mateix, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del
Consell en Ple, podran ser separats del Consell Local de l'Esport els que
incomplisquen de forma notòria les seues obligacions i/o, realitzen activitats que
en perjudiquen la imatge.
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3.- A l'hora de separar un membre del Consell Local de l'Esport s'aplicarà el es
regula en el Reglament de funcionament del Consell Local de Participació
ciutadana de la Pobla de Vallbona.
CAPÍTOL CINQUÉ. DISSOLUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE L'ESPORT
Article 26. Dissolució del Consell Local de l'Esport
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El Consell Local de l'Esport té la vigència determinada pel mandat electoral. Es
procedirà automàticament i sense necessitat d'acord plenari a la dissolució del
Consell Local de l'Esport un mes vista de la celebració d'eleccions municipals.
Fora d'aquests casos i en els supòsits de dissolució anticipada al cessament del
mandat electoral, la proposta de dissolució del Consell Local de l'Esport el
formularà el president o la presidenta en el ple segons la legislació vigent, i serà
necessari l’acord exprés.
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CAPÍTOL SISÉ. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Article 27.- Règim jurídic aplicable
En el que no preveu aquest reglament resultaran aplicables les restants normes de
dret administratiu i, si aquestes tampoc ho preveuen, resultarà d’aplicació el dret
privat.
Recursos.
Contra la present disposició, que posa fi a la via administrativa, els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de
l’endemà de la notificació o publicació d’aquest anunci, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

