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ESTATUTS CONSELL LOCAL DE L’ESPORT 
 

CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ I  ÀMBIT D’ACTUACIÓ   
 

Article 1: Denominació 
 
El Consell Local d’Esports de Vila-real és l’òrgan de participació social, consultiu i 
d’assessorament de l’Ajuntament en matèria esportiva,  establint, d’aquesta forma, les 
vies necessàries de participació que permeten a tots els col·lectius socials relacionats 
amb l’esport a Vila-real,  participar en el desenvolupament de la política esportiva 
municipal. 
 
Article 2: Caràcter consultiu 
 
Els estudis, informes, dictàmens i resolucions emeses pel Consell tenen caràcter 
consultiu. 
 
Article 3: Àmbit d’actuació  
 
L’àmbit d’actuació d’aquest Consell serà el terme municipal de Vila-real. 
 
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 un membre de la Corporació, anomenat i 

separat lliurement pel l'Alcalde-President de l’Ajuntament de Vila-real, que 
actuarà d’enllaç entre aquella i 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) El Vicepresident/a: Regidor/a d’Esports. La seua funció serà la de substituir 
al President en casos d’absència, malaltia o impediment. 

c) Els Vocals, tenint tal consideració 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 al finalitzar la legislatura. Seran els següents: 

a. Un representant de cada partit polític amb representació a 
l’Ajuntament de Vila-real 

b. Tres representants dels clubs esportius d’esport col·lectiu inclosos en 
el registre del SME. 

c. Tres representants dels clubs esportius d’esport individual inclosos en 
el registre del SME. 

d. Dos representants del Comitè d’Assessorament de l’Esport Escolar 
e. Dos representants de les empreses de serveis esportius de la ciutat 
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f. Dos representants de les AMPES dels centres educatius de Vila-real. 
g. Dos representants dels socis del Servei Municipal d’Esports 
h. Dos representants dels equips de les lligues locals municipals. 
i. Dos representants dels participants en activitats esportives municipals 
j. Dos representants de les associacions de veïns de la ciutat 

d) El Consell estarà assistit tècnicament  pel Cap del Servei Municipal 
d’Esports, o el tècnic en qui delegue, amb veu però sense vot.  

e) Secretari, se designarà entre el personal funcionari del Servei Municipal 
d’Esports 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 altres tècnics municipals per qüestions d’interès, amb veu però sense 
vot.  
 
Article 6: Nomenament dels membres 
 
El nomenament dels membres del Consell  ho realitzarà el Ple de l’Ajuntament a 
proposta dels col·lectius que escolliran democràticament els seus representants. 
 
Article 7: Causes de cessament. 
 
Els membres del Consell cessaran per alguna de les següents causes: 
 

a) Renúncia expressa 
b) Per cessament acordat per decret d’Alcaldia a proposta del Regidor/a  

d’Esports. 
 
CAPÍTOL III:  FUNCIONS I FUNCIONAMENT 
 
Article 8: Funcions. 
 

a) Promocionar l’esport entre la població 
b) Recollir les iniciatives del sector esportiu local  
c) Orientar, com a òrgan consultiu, al SME en la planificació de temes relacionats 

amb l'esport.  
d) Proposar i assessorar en els programes d'actuació municipal que s'enfoquen cap 

al desenrotllament de l'esport local. 
e) Aportar idees i parèixer al pressupost municipal referit a esports. 
f) El Consell Local de l’Esport de Vila-real, amb ànim d’estimular i fomentar la 

pràctica de l’esport i premiar a qui destaque en dites tasques, celebrarà 
anualment un acte de reconeixement públic a tots aquells esportistes que hagen 
destacat en cada modalitat esportiva durant la temporada anterior. 

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

Article 9:  Funcionament 
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El Ple del Consell fixarà la prioritat de les seues reunions, però haurà de reunir-se 
almenys dues vegades a l'any en sessió ordinària, i de manera, extraordinària quan ho 
considere la Presidència o quan ho sol·licita per escrit un terç dels membres del Consell.  
 
El Consell quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan concórreguen  la 
mitat més un dels seus membre, i en segona convocatòria quan assistisquen un terç dels 
mateixos. 
 
Les citacions seran comunicades per correu electrònic a cada membre del Consell i 
inclouran l’ordre del dia, així com el dia, el lloc i l’hora de la convocatòria. En el 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 cot de qualitat del 
President.  
 
Les conclusions dels informes i propostes del Consell Local de l’Esport, incloent els 
seus dictàmens, podran ser elevades a la Comissió Informativa Municipal per al seu 
posterior estudi en el Ple. 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL  
 
Per al no disposat en estes normes serà aplicable el que disposa el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i a les disposicions 
aplicables en matèria de règim local, sobre el funcionament dels òrgans complementaris 
de la Corporació.  
 
El Consell Local de l’Esport podrà dissoldre’s per acord del Ple de l’Ajuntament de 
Vila-real. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATORIA  
 
Queden derogats els Estatuts del Consell Local de l’Esport, aprovats  pel Ple Municipal 
en sessió de data de 28 de març de 2011, així com quantes normes, del mateix rang o 
d'un rang inferior, s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb les disposicions 
d'estos Estatuts. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Els presents Estatuts del Consell Local de l’Esport entraran en vigor als quinze dies de 
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. 
 


