
 

  

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 

CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Article 1: Denominació 

El Consell Municipal d’Esports de Dénia és l’òrgan de participació social, consultiu i 
d’assessorament de l’Ajuntament en matèria esportiva, i estableix, d’aquesta forma, les vies 
necessàries de participació que permeten a tots els col·lectius socials relacionats amb l’esport a la 
nostra ciutat, participar en el desenvolupament de la política esportiva municipal. 

El Consell Municipal d’Esports de Dénia és un òrgan consultiu i de participació sectorial, amb 
plena autonomia funcional  però dependent orgànicament de l’Ajuntament de Dénia. 

Article 2: Caràcter consultiu 

Els estudis, informes, dictàmens i resolucions emeses pel Consell tenen caràcter consultiu i per 
tant no seran vinculants. En tot cas s'hauran d'establir els procediments necessaris perquè tinguen 
influència en l'activitat municipal. 

Article 3: Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació d’aquest Consell serà el terme municipal de Dénia. 

Article 4: Seu social 

El Consell tindrà la seua seu social en el local municipal que es designe. 

CAPÍTOL II: COMPOSICIÓ 

Article 5: Composició 

La seua composició és la següent: 

a) El Consell estarà presidit per l'alcalde–president o la regidora d’Esports de l’Ajuntament de 
Dénia, i actuarà d’enllaç amb el Consell. El president del Consell moderarà les seues sessions i 
decidirà, amb vot de qualitat, els possibles empats que puguen produir-se en les segones 
votacions. 

b) Els vocals, que seran el conjunt dels membres titulars del Consell, disposaran de veu i vot 
individual, no transferible. Pot designar-se un suplent per cada titular. Tots els membres del 
Consell Local d'Esports cessaran quan finalitze la legislatura.  

Els vocals del Consell seran els següents: 

1.- Un representant de cada partit polític amb representació a l’Ajuntament de Dénia. 

2.- Un representant de cadascun dels clubs esportius de Dénia, degudament inscrits en el 
Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Dénia, cens de la Conselleria o Federació 
respectiva, i que entre els seus àmbits d’actuació un d’aquests siga el municipi de Dénia. 

3.- Un màxim de 4 persones físiques triades per sorteig entre les que formen part del cens de 
Participació Ciutadana d'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic de Participació 
Ciutadana.   



 

  

c) El Consell estarà assistit tècnicament pel cap del Departament d’Esports, o el tècnic amb qui 
delegue, amb veu però sense vot. 

d) El secretari es designarà entre el personal funcionari de la Regidoria d’Esports de Dénia a 
proposta del president. Alçarà i certificarà les actes i acords de totes les reunions del Ple del 
Consell, exercirà la custòdia de documents i s'ajustarà als procediments que, en cada cas, 
procedisca. Es designarà també un secretari suplent. 

Podran ser citats igualment altres tècnics municipals per qüestions d’interès esportiu, amb veu 
però sense vot. 

Es podrà convidar als directors de les Escoles Esportives Municipals i als coordinadors de les 
Lligues  Locals a proposta de la presidència del consell o iniciativa  d’algun d’ells, que ho 
sol·licitarà per escrit a la presidència.  

Així mateix podran ser citats amb qualitat d’assessors, amb veu però sense vot, altres persones 
que, per la seua formació, activitat o experiència dins del camp de l’esport es considere que 
puguen realitzar una aportació important per al funcionament del Consell. Seran escollides, si és el 
cas, per consens dels membres nats del Consell, i assistiran sols a les reunions a les quals siguen 
convocades. 

Article 6: Nomenament dels membres 

El nomenament dels membres del Consell el realitzarà l'alcalde–president, a proposta dels 
col·lectius que escolliran democràticament els seus representants. L’alcalde traslladarà al Ple de 
l’Ajuntament aquest nomenament. 

Article 7: Causes de cessament 

7.1. Es perdrà la condició de membre del Consell pels següents motius:  

a) Voluntat pròpia de l’entitat o persona física 

b) Dissolució de l’associació a la qual representa o causar baixa en el Registre Municipal 
d’Associacions.  

c) Pèrdua d’algunes de les condicions per a accedir a ser vocal del Consell.  

d) La falta d’assistència sense justificar a dues sessions seguides o tres no consecutives del ple 
del Consell.  

e) Incompliment reiterat del següent Reglament, els acords dels òrgans de govern i/o la 
pertorbació greu del funcionament del Consell.  

f) Realització d’activitats, conductes o manifestacions contràries als objectius i principis del 
Consell.  

7.2. El cessament com a integrant del Consell serà acorat pel Ple, a proposta de la Presidència, 
que en el supòsit contemplat en el punt d) podrà iniciar procediment per a donar-los de baixa.  

A aquest efecte se’ls requerirà que ratifiquen per escrit la seua voluntat de pertànyer a aquest 
Consell i de participar en les seues activitats, havent d’assistir a la següent sessió plenària que es 
convoque. En cas contrari se’ls donarà de baixa.  



 

  

El cessament pels supòsits contemplats en els punts e) i f) haurà d’aprovar-se per la majoria 
absoluta de les vocalies del Consell.  

7.3. Les persones, associacions o col·lectius que siguen exclosos del Ple per qualsevol dels 
motius a dalt assenyalats, no podran tronar a sol·licitar de nou la seua incorporació fins a passat 
un any des de la seua exclusió definitiva.  

7.4. En cas de causar baixa alguna de les entitats s’adonarà al Consell.  

CAPÍTOL III: FUNCIONS I FUNCIONAMENT 

Article 8: Funcions 

a) Promocionar l’esport entre la població. 

b) Recollir les iniciatives del sector esportiu local i ser l’òrgan interlocutor dels esportistes i 
dirigents de les entitats que representen amb l’Ajuntament. 

c) Orientar, com a òrgan consultiu, a la Regidoria d’Esports en la planificació de temes relacionats 
amb l'esport local. 

d) Proposar i assessorar en els programes d'actuació municipal que s'enfoquen cap al 
desenvolupament de l'esport local. 

e) Aportar idees al pressupost municipal referit a l’àrea d’esports. 

f) El Consell Local de l’Esport de Dénia, amb ànim d’estimular i fomentar la pràctica de l’esport i 
premiar a qui destaque en aquestes tasques, celebrarà anualment un acte de reconeixement 
públic a tots aquells esportistes que hagen destacat en cada modalitat esportiva durant la 
temporada anterior. Els guardonats amb aquests reconeixements es donaran a conéixer en la 
Gala anual de l’Esport. 

g) Assessorar a l’Ajuntament de Dénia en la gestió de la corresponent consignació del pressupost 
municipal i efectuar propostes, especialment en matèria de subvencions i ajudes a la pràctica 
esportiva. 

h) Elaborar anualment un informe proposant les mesures que considere adequades per a millorar 
la promoció i participació esportiva; el manteniment, modificació i necessitats de noves 
instal·lacions amb un ordre de prioritat; i la prevenció d’accidents en les instal·lacions i altres 
zones d’activitat esportiva. 

i) Cooperar amb totes les associacions esportives i clubs en la promoció i participació en les 
activitats esportives. Fomentar les associacions esportives. Facilitar la cooperació entre els clubs i 
associacions esportives. 

j) Promoure el coneixement i la participació en els nostres esports autòctons i regionals. 

Article 9: Funcionament 

El Ple del Consell fixarà la periodicitat de les seues reunions, però haurà de reunir-se almenys una 
vegada al trimestre i de manera extraordinària quan ho considere la Presidència o quan ho 
sol·licite per escrit un terç dels membres del Consell. 



 

  

El Consell quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan estiguen presents la meitat 
més un dels seus membres, i en segona convocatòria quan assistisquen un terç d’aquests. 

Les citacions a cada membre del Consell es comunicaran mitjançant correu electrònic i inclouran 
l’ordre del dia, així com el dia, el lloc i l’hora de la convocatòria. En cas que algun membre del 
Consell no dispose de correu electrònic es notificarà per correu ordinari amb justificant de 
recepció. 

Les sessions ordinàries es convocaran amb 7 dies d’antelació i les extraordinàries amb un mínim 
de dos dies. 

Els acords s'adoptaran per majoria simple. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat del president. 

Les conclusions dels informes i propostes del Consell Local d’Esports, incloent els seus 
dictàmens, podran ser elevades a la Comissió Informativa Municipal per al posterior estudi en el 
Ple. 

Article 10: Comissions de Treball Sectorials 

Per al bon funcionament, el Consell podrà treballar en forma de comissions específiques o 
sectorials formades per membres d’aquest. 

El Consell podrà crear tantes comissions de treball com camps d’actuació o d’interés tinga. 

Aquestes comissions sectorials es podran reunir quan així ho acorden els seus membres o amb la 
periodicitat que acorde el Consell en plenari. 

Les comissions es convocaran almenys amb 7 dies d’antelació, amb un ordre del dia fixat 
prèviament. Aquest ordre del dia es podrà ampliar fent arribar les propostes almenys dos dies 
abans de la reunió. 

El president del Consell o membre de la Comissió en qui delegue, serà l’encarregat d’elaborar 
l’ordre del dia amb les propostes fetes pels membres de la comissió. 

Les actes de cadascuna de les reunions d’aquestes comissions sectorials es faran arribar als 
membres del Consell en un termini màxim de 10 dies des de la finalització de cada comissió. 

El secretari de les Comissions de Treball Sectorials serà un treballador municipal de la Regidoria 
d’Esports que participarà en les sessions amb veu però sense vot i serà l’encarregat d’alçar les 
actes corresponents de cada reunió, de les quals es remetrà còpia a cadascun dels membres del 
Consell. També podrà expedir les certificacions que li siguen sol·licitades amb el vistiplau del 
president del Consell. 

Article 11: Règim econòmic 

Com que el Consell Municipal d’Esports dependrà de l’Ajuntament de Dénia, no tindrà béns propis, 
ni capacitat legal per contractar o establir convenis amb altres entitats. 

Article 12. Memòria Anual  

El Consell elaborarà una memòria anual que haurà de contenir tot el relatiu a l’activitat duta a 
terme pel Consell (acords presos, elevats al Ple Municipal, aprovats, activitat dels diferents grups 
de treball, entre altres) 



 

  

Aquesta memòria es publicarà en la web municipal i serà difosa utilitzant els diferents mitjans 
d’informació municipals.  

Article 13. Avaluació del funcionament del Consell  

S’avaluarà de forma participativa i anual el funcionament del Consell, analitzant els objectius, 
funcions, composició i dinàmica del mateix.  

Aquesta avaluació es realitzarà de manera coordinada amb l’àrea de Participació Ciutadana. Del 
que s’extraga en aquesta avaluació es podrà proposar les modificacions pertinents que hauran de 
ser aprovades pel Ple del Consell i tractades segons a l’establit en la disposició addicional primera 
del present Reglament.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Per a tot el que no estiga disposat en aquestes normes s’aplicarà el que disposa el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i les disposicions aplicables en 
matèria de règim local, sobre el funcionament dels òrgans complementaris de la Corporació. 

El Consell Local d’Esports podrà dissoldre’s per acord del Ple de l’Ajuntament de Dénia. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogats els Estatuts de l’anterior Consell Local d’Esports, aprovats pel Ple Municipal de 
Dénia, així com totes les normes, del mateix rang o d'un rang inferior, que s'oposen, contradiguen 
o resulten incompatibles amb les disposicions d'aquests Estatuts. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquests Estatuts del Consell Local d’Esports entraran en vigor als quinze dies de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. 


