
Estatuts Consell Municipal d'Esports_rev2013.doc  1/12 

 

 

 

 

 

 ESTATUTS 

DEL CONSELL MUNICIPAL  

D’ESPORTS 

 

 

 

 

 

 

 



Estatuts Consell Municipal d'Esports_rev2013.doc  2/12 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Una societat democràtica avançada exigeix que tots eIs ciutadans 
que vulguen, puguen participar en tots els aspectes de la vida social i 
cultural que eIs envolta, i els poders públics deuen facilitar, promoure i 
fomentar aquesta participació. 

A l'Alcúdia existeix afortunadament una tradició esportiva que els 
últims anys ha esclatat amb l'aparició de nous esports i amb la revitalització 
d'activitats esportives tradicionals del nostre poble, l'Ajuntament no ha estat 
mai indiferent a aquest fenòmen i ha fomentat i ajudat sempre qualsevol 
manifestació esportiva en la mesura de les seues possibilitats. 

El Consell Municipal d’Esports és una entitat per la qual es canalitzen 
les necessitats i inquietuds de les entitats esportives del nostre poble, 
exercint d’aquesta manera, una labor de protecció, defensa i difusió de 
l’esport. 
 
 Aquests estatuts van ser aprovats el dia 10 de maig del 1990, per tant, 
el Consell Municipal d’Esports porta ja una llarga trajectòria de funcionament 
treballant com a vincle i unió connexa amb l’Ajuntament. És aquest motiu, el 
que li dóna especial rellevància a aquesta entitat.  

La constitució del Consell Municipal d'Esports com un Consell 
Sectorial que preveia la legislació de regim local, era un primer pas per 
aconseguir eIs objectius de recollir i emparar qualsevol tipus d’inquietud 
esportiva al nostre poble. Al mateix temps,  deixava obert sense 
pràcticament regles, la inclusió en el Consell Municipal d’Esports a aquests 
grups o entitats.  Després de l’experiència i trajectòria de funcionament del 
Consell i tenint en compte les legislacions vigents en quan a seguretat, 
normativa de competicions, i demés regulacions extra municipals, ens ha 
portat a marcar unes clares pautes per tal de què les entitats que estiguen 
incloses al Consell Municipal d’Esports complisquen la normativa i 
particularitats de les entitats esportives marcada per la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport. 
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ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS  

CAPITOL l. CONSTITUCIÓ I ATRIBUCIONS 

Regla 1ª.- Constitució. 

Es constitueix el Consell Municipal d’Esports, en davant CME, òrgan 
unitari i participatiu de l'esport a l'Alcúdia, com un consell sectorial que ha de 
promocionar totes les inquietuds esportives del poble de l'Alcúdia d'acord 
amb el que disposa la legislació de règim local i demés normatives legals 
vigents. 

Regla 2ª.- Atribucions genèriques. 

El CME gaudeix de les atribucions genèriques següents: 

a) Dirigir-se a l’Ajuntament, com a interlocutor vàlid, per a totes aquelles 
qüestions vinculades o relacionades amb l'esport. 

b) Proposar anualment al Ajuntament la distribució dels diners per a 
subvencions consignats per aquesta finalitat. La proposta haurà de 
fonamentar-se en la justificació de les distintes activitats esportives i en les 
seues despeses , i hauran de reflectir els criteris objectius emprats en la 
proposta. 

c) Atendre i contestar totes les peticions i consultes que es facen al 
CME en matèria esportiva, així com dur endavant qualsevol iniciativa que 
millore la difusió, la pràctica o l'organització de les manifestacions 
esportives 
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Regla 3ª.- Atribucions específiques. 

Així mateix, el CME té atribuïdes aquestes atribucions específiques: 

a) Coordinar amb els clubs i entitats del poble els esdeveniments 
esportius, com poden ser els de les Festes Patronals, 9 d'Octubre, la nit 
de l'esportista, etc. 

b) Establir un calendari esportiu anual en col·laboració amb els clubs, 
entitats municipals i col·legis del poble. 

c) Establir uns criteris objectius per tal d'elaborar la proposta anual a 
que es refereix la regla 2ª b. 

d) Proposar els criteris, procediment i taxes per a la millor utilització de 
les instal·lacions esportives municipals. 

e) Advertir sobre aquell esportista o club que no respecte les 
instal·lacions municipals o la seua utilització, o que no es comporten 
adequadament ni esportivament dins de l'esport local. 
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CAPITOL II. ENTITATS MEMBRES DEL CME 

Regla 1ª – Requisits a complir per l’entitat sol·licitant 

 
a) L’entitat corresponent haurà de tenir la seua  seu a l’Alcúdia amb les 
particularitats de denominació que açò comporta. 

b) L’entitat sol·licitant haurà de tenir la particularitat principal de ser una entitat 
sense ànim de lucre i amb dedicació única i exclusiva a l’activitat ressenyada a 
la seua denominació o en qualsevol cas en l’activitat en la qual està inscrita al 
registre d’entitats esportives de Conselleria de Cultura, Educació i Esport. 
  
c) L’entitat, en el moment de fer la sol·licitud, haurà de trobar-se d’alta en el 
registre d’entitats esportives de Conselleria de Cultura, Educació i Esport, així 
com, amb el nombre d’identificació fiscal corresponent 
 
Regla 2ª – Documentació a presentar per a sol·licitar la inclusió al CME 
 
a) Còpia dels estatuts vigents de l’entitat. 
 
b) Comprovant de trobar-se inscrita en el registre d’entitats esportives de 
conselleria. 
 
c) Relació nominal amb dades de contacte dels components de la junta 
directiva. 
 
d) Relació nominal dels associats, participants inscrits i/o alumnes de l’entitat. 
 
e) Memòria de les dades de l’entitat on s’especifiquen la trajectòria, 
funcionament i dates de constitució. 
 
f) Relació dels membres designats per a formar part dels representats de 
l’entitat del CME, els quals tindran veu i vot a les assemblees generals. 
Aquests membres deuran ser components de la junta directiva vigent de 
l’entitat. El nombre de representants vindrà determinat per la quantitat 
d’inscrits(associats, practicants, etc.) a l’entitat i amb l’aplicació dels trams 
indicats als presents estatuts, capítol III de l’Assemblea General, en la seua 
regla 5ª –Composició.  
 
g) Dades dels membres de l’entitat que passarà a formar part del comitè de 
delegats del CME. Aquests membres deuran ser elegits entre els designats 
com a representants per a l’assemblea general. 
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CAPITOL III. ORGANITZACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS 

Regla 4ª.- Òrgans. 

El CME s'estructura en els òrgans següents: 

- L'Assemblea General. 
- El Comitè de Delegats.  
- El Consell Executiu. 
- El President. 
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CAPITOL IV. L' ASSEMBLEA GENERAL. 

Regla 5ª.- Composició. 

L'Assemblea General és l’òrgan suprem del CME. 
Estarà integrada pels components del Consell Executiu i pels 

representants de totes les entitats relacionades amb l'esport a l'Alcúdia, 
d'acord amb la següent representativitat: 

Menys de 10 practicants:   1 representant. 
De 11 a 20 practicants:   2 representants. 
De 21 a 50 practicants:   3 representants. 
De 51 a 100 practicants:  4 representants. 
Més de 100 practicants:   5 representants. 
 

Podran ser representants de cada entitat sols els membres de la seua 
Junta Directiva. Per a ser una entitat del CME, caldrà complir els requisits 
indicats als presents estatuts, al CAPITOL II. ENTITATS MEMBRES DEL 
CME a la regla 1ª- Requisits a complir per l’entitat sol·licitant. 
 
Podran assistir a l’assemblea tots els esportistes de l'Alcúdia. 

Regla 6ª.- Atribucions. 

L'Assemblea General vetllarà pels fins senyalats al CME, manifestarà 
la seua opinió respecte a la gestió realitzada pel Consell Executiu, i podrà 
establir i acordar Programes d'Actuació de cara al futur 

Regla 7ª .- Funcionament 

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària una vegada al 
any. També podrà reunir-se en sessió extraordinària sempre que siga 
necessari. 

La convocatòria de L’Assemblea General correspon al President, per 
pròpia iniciativa o prèvia petició del Consell Executiu. 

La convocatòria ha de realitzar-se almenys una setmana abans de la 
sessió i serà notificada aIs clubs i entitats esportives existents a l’Alcúdia.  

Els debats de l'Assemblea General seran dirigits per una Taula 
composta per 5 membres: El President i 4 vocals del Consell Executiu 
elegits entre ells, deIs quals 2 com a mínim, seran del Comitè de Delegats.  

Un deIs cinc actuarà com a Secretari. 
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CAPITOL V. EL COMITÉ DE DELEGATS. 

Regla 8ª Composició 

El Comitè de Delegats estarà format per un representant de cada club o 
entitat esportiva amateur i inscrita en el registre del Comitè de Delegats. 

Els Clubs o entitats esportives membres del Comitè de Delegats, podran 
revocar per escrit en qualsevol moment el seu representant. 

El Comitè de Delegats, per delegació del Consell Executiu i a la vista de 
les característiques del club ó entitat esportiva i del compliment de les 
normes d'aquests estatuts, determinarà sobre l’acceptació de la entitat 
esportiva als efectes de la seua representativitat. 

Regla 9ª.- Atribucions. 

El Comitè de Delegats coadjuva al compliment dels fins del CME, 
assessora al CME en qualsevol matèria esportiva i transmet les inquietuds 
i iniciatives dels clubs o disciplines esportives a tots els òrgans del Consell. 

Regla 10ª.-Funcionament. 

a) El Comité de Delegats es reunirà ordinàriament cada 3 mesos i 
extraordinàriament per convocatòria dels membres del Consell Executiu o 
a petició d'una tercera part dels membres de pIe dret. 

b) Dins del Comitè de Delegats s’elegirà un Coordinador i un Secretari. 
El Coordinador ha de ser membre del Consell Executiu i serà elegit cada 
dos anys, presidirà les reunions del Comitè. El Secretari estendrà i 
custodiarà les actes de les sessions que se celebren. 
 
    c) Les reunions ordinàries es convocaran amb un mínim de 5 dies 
d'antelació i les extraordinàries amb 48 hores, i hauran de contenir l'ordre 
del dia a tractar. Per a incloure qualsevol assumpte en l'ordre del dia, 
qualsevol dels delegats hauran de dirigir-se per escrit al Secretari abans de 
la convocatòria de les reunions ordinàries. 

d) Les decisions es prendran ordinàriament per majoria simple dels 
assistents. 

e) Les reunions del Comitè de Delegats seran obertes a membres dels 
clubs, però la veu i el vot la tindrà el seu representant o qui el substituïsca, 
el qual ho demostrarà per mig d'una credencial. 

 

 



Estatuts Consell Municipal d'Esports_rev2013.doc  9/12 

Regla 11ª.- Dels Membres del Comitè de Delegats en el Consell Executiu. 

a) Cada club o entitat esportiva membre del Comitè de Delegats podrà 
presentar el seu representant com a candidat al Consell Executiu del 
CME. 

b) Es perdrà la condició de representant per: dimissió, revocació del seu 
club i per la pèrdua de la condició del seu club com a membre del Comitè 
de Delegats per cèsar en la seua activitat . 

c) El Comitè de Delegats podrà exigir a un club la substitució del seu 
representant si així s’acorda per majoria. 

d) El Consell Executiu informarà al Comitè de Delegats de les gestions i 
acords presos en cada una de les seues reunions 
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CAPITOL VI. EL CONSELL EXECUTIU. 

Regla 12ª.- Composició. 

El Consell Executiu estarà format pels següents membres: 

a) L'Alcalde, o persona en qui delegue. 
     
    b) El Regidor d’Esports 

c) Un membre per cada partit polític amb representació en l’Ajuntament. 

d) Un mínim de 7 i un màxim de 10 representants del Comitè de 

Delegats nomenats per aquest. 

Regla 13ª.- Atribucions. 

a) Transmetre totes les propostes que haja de fer a l’Ajuntament, 
prendre tots els acords pertinents relatius a les atribucions genèriques i 
específiques del CME. 

b) Elaborar anualment un informe sobre la seua gestió, proposant les 
línies d'actuació per a l'any següent a l'Assemblea General. 

c) Executar el Programa d’actuació que puga haver aprovat l'Assemblea 
General i prendre totes les mesures conduents a una millor difusió i 
practica de l'esport. 

d) El Consell Executiu haurà de reunir-se per a convocar les reunions 
ordinàries o extraordinàries del Comitè de Delegats, fixant l'ordre del dia. 
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Regla 14ª.- Funcionament. 

1.- Consell Executiu. 

a) Els càrrecs del Consell Executiu es renovaran al complet cada 2 
anys. 

b) L’ elecció dels càrrecs es farà mitjançant votació dels assistents a  
l’Assemblea General, havent-se indicat a l’ordre del dia i convocada 
prèviament amb temps i forma. El sistema de votació serà per defecte a 
mà alçada, en el cas de què només un dels assistents mostrara la seua 
disconformitat, es procediria a fer-se per votació secreta amb paperetes. 
Primerament serà elegit el càrrec de President d’entre els candidats 
presentats per a tal, continuadament, es procedirà a elegir la resta de 
càrrecs del Comité Executiu seguint els criteris sobre el nombre de 
membres marcat a la Regla 12ª.- Composició-, del present capítol.  
 
   c) Dins el Consell Executiu s’elegirà un Secretari que alçarà acta de les 
reunions i efectuarà les convocatòries junt al President.  

d) El Consell Executiu es reunirà prèvia convocatòria del President o a 
proposta d'una tercera part dels seus components. 

e) Quan es produïsca alguna baixa entre els membres del Consell 
Executiu, aquesta serà coberta a proposta del Comitè de Delegats. 

f) Les decisions es prendran ordinàriament per majoria simple dels 
assistents. 

g) La convocatòria de reunió es notificarà individualment als seus 
membres amb 48 hores d'antelació com a mínim 

h) Per a que. les seues decisions siguen vàlides hauran d’estar presents 
en la reunió la meitat més u dels seus components. 

i) Els representants de l' esport en el Consell Executiu s'atindran sempre 
als interessos generals de l'esport a l'Alcúdia independentment de la seua 
adscripció o no, a determinats clubs esportius. 

2.- President. 

El President actuarà d'enllaç entre l'Ajuntament i el CME. Així mateix el 
president serà el coordinador en les reunions del Consell Executiu 

3.- Secretari. 

El Consell Executiu elegirà entre els seus membres el Secretari del mateix 
que igualment actuarà com a Secretari en l'Assemblea General. 
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Son funcions de la secretaria deIs òrgans col·legiats estendre les actes de 
les reunions, lliurar les certificacions escaients, i custodiar el llibre d'actes. 
 
Regla 15ª 

Els òrgans del CME poden sol·licitar a l’Ajuntament la cessió de locals 
per a celebrar les seues reunions així com els mitjans materials que 
puguen necessitar. 

Regla 16ª  

Les Entitats esportives que obtinguen algun tipus d'ajuda per part de 
l'ajuntament tindran que pertànyer al CME 

Regla 17ª 

La distribució d’ajudes que aprove cada exercici el Ajuntament per al 
CME es farà d’acord amb la taula d’Excel aprovada pel Consell Executiu 
en data 24 de gener de 2013. Esta taula podrà ser actualitzada pel Consell 
Executiu si es considera oportú. 

Regla 18ª 

Els Clubs o Entitats de l'Alcúdia que participen de les ajudes o 
subvencions de l’Ajuntament hauran d’incloure en lloc preferent i visible 
el logotip de l’Ajuntament de l'Alcúdia, el nom de la institució i la 
paraula ESPORTS, com a co-patrocinador de les activitats del Club; en 
lloc preferent i visible de totes aquelles notes de difusió com són a 
premsa, ràdio, cartells, etc. 

Regla 19ª 

Per l'Ajuntament es remetran al CME les disposicions legals que es 
publiquen i tinguen notícia sobre subvencions, ajudes i concursos que 
puguen interessar als Clubs o Entitats integrants del CME. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Quan al no previst s’aplicarà la normativa del R.O.F. sobre Consells 
Sectorials. 

 

 

 
 
 


