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ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL
D’ESPORTS
CAPÍTOL I
OBJECTE, NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1: OBJECTE.
1.1.- El Consell Municipal d’Esports es constituïx com un ÒRGAN
amb plena autonomia funcional, depenent de l’Ajuntament de
Pedreguer, amb la finalitat de ser un instrument de
col.laboració de la Regidoria d’Esports, facilitant la promoció
de l’activitat física i esportiva, en qualsevol dels seus àmbits
(federat, recreatiu, salut, escolar,...) i fomentant la
participació dels ciutadans del municipi, satisfent així, les
seues necessitats.
1.2.- La llibertat d’expressió serà absoluta, sempre tenint en compte
el respecte cap els demés (persones o entitats). Les diferents
postures es podran expressar a través dels òrgans del Consell.
1.3.- L’àmbit d’actuació del Consell Municipal d’Esports és el municipi
de Pedreguer.
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ARTICLE 2: NATURALESA.
2.1.- El Consell Municipal d’Esports es regirà per aquests Estatuts..
Sense perjudici de la seua autonomia, actuarà baix la tutela de
l’Ajuntament, a qui li correspon la funció directiva.

ARTICLE 3: FUNCIONS.
3.1.- El Consell serà l’encarregat de promoure i facilitar la pràctica
esportiva de la població, atenent tots els àmbits, es a dir: de
caràcter aficionat, popular, escolar i federat.

3.2.- Proposarà les mesures pel manteniment i conservació de les
instal.lacions esportives públiques, així com proposar la
promoció de la construcció de noves instal.lacions.

3.3.- El Consell procurarà posar al servei de l’esport de Pedreguer,
totes les instal·lacions esportives per a que aquestes puguen
funcionar a ple rendiment. En el cas d’existir instal·lacions
privades en el municipi, el Consell farà les gestions necessàries
perque es puga gaudir d’elles, establint els oportuns convenis
de col.laboració.

3.4.- Proposar a l’Ajuntament l’adquisició de material, útils, ensers i
bens de tota classe, necessaris pel desenvolupament i pràctica
de l’esport.

3.5.- El Consell serà l’encarregat d’aprovar, a proposta de la Comissió
de Treball, el Programa d’Actuació Anual on s’inclouran totes
les prioritats d’actuació en base a la disposició pressupostaria i
d’acord als criteris d’actuació de subvencions, sempre basantse en criteris de justícia, igualtat i publicitat. Una vegada
aprovat pel Consell, serà la Comissió de Treball qui executarà
els acords i el Programa d’Actuació Anual en base als criteris i
prioritats establertes pel Consell.
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3.6.- Proposarà les millores oportunes en el servei esportiu cap a
l’usuari: horaris, conserges, neteja, etc.

CAPÍTOL II
COMPOSICIÓ

ARTICLE 4: COMPOSICIÓ.
4.1.- President: L’Alcalde.
4.2.- Vicepresident: El Regidor d’Esports
4.3.- El Coordinador Municipal d’Esports.
4.4.- Secretari: anomenat pel mateix Consell.
4.5.- Tants regidors com grups polítics tinga la Corporació, a
excepció del grup polític del Regidor-Vicepresident del Consell ja present.
4.6.- Els Directors dels Centres Docents de la localitat.
4.7.- El Coordinador de les Escoles Esportives Municipals, i en el seu
defecte tres representants de les mateixes.
4.8.-

Un representant per Entitat, Associació o Club Esportiu,
inscrits en l’Ajuntament de Pedreguer.

4.9.- Altres col·lectius locals: Associació de Discapacitats, Jubilats,
Adults en activitats físico-esportives. (Amb veu i sense vot).
4.10.- Grup de persones ( no pertanyents al punt anterior) que
practiquen alguna modalitat esportiva. (Amb veu i sense vot)
4.11.- Gent del mon esportiu ,escollits pel Regidor d’Esports (Amb
veu i sense vot).

4

ARTICLE 5: DRETS I DEURES DELS MEMBRES.
5.1.- Els membres del Consell Municipal d’Esports tindran com a drets
elegir i ser elegits dins del Consell, per a qualsevol càrrec, a
excepció del President i del Vicepresident.
5.2.- Participar en totes les activitats organitzades pel Consell.
5.3.- Sol·licitar una reunió extraordinària del Consell sempre que així
ho demane almenys la quarta part dels membres amb dret a vot
del mateix.
5.4.- Els membres del Consell Municipal d’Esports tindran com deures
5.4.1.- Respectar i complir els presents Estatuts.
5.4.2.- Actuar sempre d’acord amb les finalitats reflectides en
el present estatut.
5.4.3.- Actuar d’acord amb la línia emanada del Consell
d’Esports.
5.4.4.- Estar present en totes les sessions o reunions,
excusant, per escrit, la no assistència, i delegant les
seues funcions en un altre representant.

ARTICLE 6: FUNCIONS DEL PRESIDENT DEL CONSELL.

6.1.- El President serà el representant públic del Consell Municipal
d’Esports.

6.2.-Traslladarà a l’Ajuntament tots els acords importants presos
pel Consell.
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CAPÍTOL III
GOVERN I FUNCIONAMENT.

ARTICLE 7: ÒRGANS DE GOVERN.
7.1.- El Consell Municipal d’Esports encomanarà una Comissió de
Treball que s’encarregarà, en termes generals d’executar les
decisions i prioritats establerts pel propi Consell. La Comissió
de Treball estarà formada per:


El Regidor d’Esports, que serà el President.



El Secretari del Consell Municipal d’Esports.



El Coordinador Municipal d’Esports.



Un representant de les Escoles Esportives Municipals presents al
Consell



Quatre representants del Consell, escollits per la majoria de
membres del mateix.

ARTICLE 8: FUNCIONS DE LA COMISSIÓ.
8.1.- Executarà les funcions o acords aprovats pel Consell Municipal
d’Esports.
8.2.- Confeccionarà el projecte d’actuació anual que haurà de
presentar a l’aprovació del Consell Municipal d’Esports..
8.3.- Cooperarà en el manteniment de les instal·lacions i serveis
esportius en condicions satisfactòries.
8.4.- Informarà al Consell Municipal d’Esports sobre els plans i
programes d’actuació.
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8.5.- Organitzarà, programarà, dirigirà i demanarà als representants
de cada esport, les activitats en les diferents instal·lacions,
vigilant la seua correcta execució.
8.6.- Amb l’autorització de l’Ajuntament, la Comissió de Treball serà
qui regularà el funcionament de totes les instal·lacions
esportives.
8.7.- Representarà els interessos del Consell Municipal d`Esports en
l’àmbit de la seua actuació i per mitjà del seu president davant
les autoritats, organismes o particulars.
La Comissió consultarà al Consell tots aquells assumptes que
per la seua importància requerisquen l’aprovació d’aquest. El
Consell serà informat de les decisions preses per la Comissió,
i en casos d’especial interès s’informarà al Consell de forma
immediata, en el termini màxim de huit dies.

ARTICLE 9: FUNCIONAMENT DEL CONSELL I DE LA COMISSIÓ.

9.1.- Les reunions ordinàries del Consell es celebraran com a mínim
cada sis mesos; i les de la Comissió de Treball, com a mínim,
cada tres mesos; A mes se celebraran les extraordinàries que
calguen. Les reunions ordinàries seran convocades per escrit
als interessats amb una antelació mínima de 48 hores pel
President. Les reunions extraordinàries seran convocades per
escrit als interessats amb una antelació mínima de 48 hores pel
President. Les reunions extraordinàries seran convocades a
petició del President o per part de, almenys, la quarta part dels
membres amb dret a vot.

9.2.- Per a que els acords del Consell i la Comissió tinguen validesa,
hi hauran d’assistir, com a mínim, la meitat més un dels
membres, més el President. Els acords seran aprovats per
majoria simple dels presents.
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ARTICLE 10: CESSAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL I/O LA
COMISSIÓ

Els membres del Consell i/o la Comissió cessaran del seu càrrec
en els casos següents:

10.1.- Per inassistència injustificada a 2 sessions consecutives.
10.2.- A petició pròpia.
10.3.- A petició de la majoria absoluta.
10.4.- Els cessaments, que es produïsquen dins de la Comissió, seran
ratificats pel Consell.

10.5.- La dimissió d’un dels membres de la Comissió serà acceptada
pel President. En el termini d’un mes instarà el Consell per a
que es presenten nous membres per cobrir la vacant.

10.6.- La durada dels membres de la Comissió i del Consell serà la
del Consistori.

10.7.- Aquells que formen part de la Comissió de Treball són
representants de l’esport del poble en general, es a dir que
no representen, en eixos moments, a cap d’Associació. Per la
qual cosa han d’actuar d’una forma imparcial.

10.8.- Per evitar qualsevol malentés, quan es decidisca alguna
qüestió que afecte directament a alguna Associació o Club, si
hi ha algún membre d’aquesta, s’abstindrà en la votació.
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ARTICLE 11: FUNCIONS DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ.
11.1.- Convocar i presidir les reunions de la Comissió de Treball i
decidir els empats amb vot de qualitat.

11.2.- Preparar l’ordre del dia de les reunions de la Comissió.

11.3.- Vetllar per a que s’apliquen d’una forma correcta els presents
estatuts.

11.4.- Vetllar per les relacions amb les Associacions i Clubs del
municipi, així com intentar el foment de noves Associacions
Esportives.

11.5.- Mantenir les relacions amb totes les àrees de l’Ajuntament,
per poder sol.licitar i rebre tota la informació que afecte
directa o indirectament a l’esport.

11.6.- Informar a l’Alcaldia o als òrgans que corresponga de totes
les propostes, denúncies, reclamacions,... dels administrats
una vegada la Comissió haja emés el seu informe.

11.7.- Proposar a l’Assemblea desfer la Comissió de Treball quan
veja que els objectius pels quals es va crear no es complixen.

11.8.- Delegar en els membres de la Comissió que estime oportú les
seues funcions, per raons de força major.

11.9.- Informar de l’aplicació de les partides dels pressupostos
municipals que corresponguen a l’esport.
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CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE

12:

DISTRIBUCIÓ
ECONÒMICS.

I

ADMINISTRACIÓ

DELS

FONS

12.1.- El Consell Municipal d’Esports a proposta de la Comissió de
Treball serà qui aconsellarà sobre la distribució de les
subvencions econòmiques otorgades per l’Ajuntament.

12.2.- La Comissió de Treball serà qui s’encarregarà de vore, la
manera d’arreplegar els ingressos necessaris, per ajudar el
Consistori a subvencionar les diferents activitats1 que
s’organitzen, sempre amb l’aprovació del Consell.

12.3.- Les Entitats, Associacions i Clubs esportius de Pedreguer,
podran demanar subvencions per a la seua activitat o
manteniment de l’Entitat, prèvia presentació del pressupost
per a la temporada esportiva.
Les subvencions, després de l’estudi pertinent per part de
l’Ajuntament, seran otorgades abans de finalitzar la
temporada. Al mateix temps s’exigirà una justificació de les
despeses. De no ser així, la pròxima temporada no obtindrien
cap subvenció.
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CAPÍTOL V
LA SEU I EL LOGOTIP

ARTICLE 14: LA SEU.


El Consell Municipal d’Esports tindrà com a seu les dependències
de l’Ajuntament de Pedreguer.

ARTICLE 15: EL LOGOTIP.

 El Consell Municipal d’Esports estarà representat per un logotip
característic i emblemàtic.

CAPÍTOL VI
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

ARTICLE 13:


Els presents estatuts sols podran ser modificats quan hi haja
acord de la majoria absoluta del Consell. La petició de modificació
tindrà que ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament.
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