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REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR D'ESPORTS
DE QUART DE POBLET

TÍTOL l: DEL CONSELL ASSESSOR D'ESPORTS.
Capítol 1: Naturalesa i funcions.
Artº 1. El Consell Assessor d'Esports és un òrgan consultiu en matèria d'esports.
Artº 2. Són funcions del Consell:
a) Informar a l'Ajuntament de les qüestions d'àmbit Esportiu, que en opinió del
Consell i/o de l'Ajuntament siguen de Interés per a la localitat.
b) Assessorar a l'Ajuntament en matèria d'esports, per mitjà de Informes, de cada
una de les activitats o iniciatives que li siguen Consultades.
c) Proposar activitats esportives i participar en la seua realització, En l'àmbit de les
seues competències.
d) Mediar en els conflictes que sorgisquen entre l'Ajuntament i Qualsevol entitat
Esportiva sempre que se li sol·licite.
Artº 3. Correspon al Consell Assessor d'Esports, de manera especial:
a) Emetre un informe sobre les partides pressupostàries que
Directament
incidisquen en la vida esportiva federda del Municipi.
Capítol 2: Composició i òrgans de govern.
Artº 4. Són membres del Consell Assessor d'Esports: l'alcaldessa, el Regidor
d'Esports, un empleat municipal que farà de secretari i un representant de cada una de
les entitats esportives de Quart de Poblet, legalitzades o en tràmit de legalització, que
desenvolupen habitualment les seues activitats en la població i inscrites en el registre
municipal d'asocaciones. El club esportiu anomenarà en esta cas a la persona de la
seua estructura organitzativa que considere adequada. Aquelles entitats que tinguen
seccions femenines a més anomenaran una representant de les mateixes amb veu i
vot en este Consell.
Una vegada constituït el Consell, qualsevol entitat Esportiva que desitge formar part
d'ell, podrà sol·licitar al Consell la seua inclusió.
Artº 5. Cap entitat esportiva que tinga dret podrà deixar de tindre en el Consell
Assessor d'Esports representació, excepte que la seua seu oficial es trasllade del
terme municipal o les seues activitats no estiguen orientades fonamentalment a la
potenciació de l'esport dins del municipi de Quart de Poblet.
Artº 6. Els membres del Consell Assessor d'Esports perdran la seua qualitat de tals
per qualsevol de les causes següents:
a) Per voluntat de l'entitat representada.
b) Per dissolució del Consell.
c) Per voluntat pròpia.
d) Per dissolució de l'entitat representada.

e) Per conducta incompatible amb el present Reglament i amb les Normes
complementàries que ho desenvoluparen.
L'expulsió d'un membre es realitzarà per acord de majoria de 2/3 del Ple del Consell ,
fet que es notificarà a l'entitat representada a fi que nom un altre representant i
s'informarà l'Ajuntament.
Artº 7. Els membres designats pel Consell Assessor cessaran:
a) Per dissolució del Consell.
b) Per voluntat pròpia.
c) Per conducta greument incompatible amb el present
complementàries que ho desenvoluparen.

Reglament i amb les normes

Artº 8. Són òrgans del Consell Assessor:
El Consell Ple, format per:
a) El president, que serà l'Alcaldia o persona en qui delegue, Amb vot de qualitat.
c) El secretari, que serà un empleat municipal amb veu però sense Vot.
d) Vocals, que seran la resta de membres del Consell, amb veu i Vot.

Capítol 3: Competències dels membres del Consell.
Artº 9. És competència del president convocar el Consell Ple per iniciativa pròpia o a
proposta d'una tercera part dels membres del Consell.
És també competència del president presidir i moderar les reunions del Consell i vetlar
pel compliment d'este Reglament.
El president podrà, quan ho considere procedent, presidir les comissions o Grups de
treball constituits.
Artº 10. Correspon al vicepresident representar i ser portaveu del Consell, així com
suplir el president en cas de vacant, absència o malaltia, tenint en este cas les
mateixes atribucions que aquell.
Artº 11. És obligació del secretari:
a) Redactar les Convocatòries i estendre les actes del Ple.
b) Donar compte en les reunions dels assumptes a tractar i compresos en l'Orde del
Dia.
c) Redactar i cursar escrits que li encomane el Consell i les Comissions.
d) Redactar la memòria anual de l'activitat exercida pel Consell.
e) Portar al dia un llibre registre d'entrades i eixides corresponents a documentació i
correspondència pròpia del Consell.
Artº 12. Correspon als membres del Consell:
a) Exposar totes les suggeriments que tinguen per a un millor funcionamen i èxit dels
fins del Consell.
b) Proposar al Consell la modificació d'este Reglament i de les disposicions que ho
desenvoluparan.

c) Aprovar la memòria anual de l'activitat exercida pel Consell, sense perjuí de
l'emissió de vots particulars.
d) Proposar al Consell la dissolució del mateix.
e) Complir i fer complir el Reglament, així com assistir a les Reunions del Consell Ple i
de les comissions de què formen part.
f) Abstindre's absolutament de fer qualsevol gestió aïlladament en representació del
Consell sense el coneixement explícit
Del mateix, el qual correspon esta
responsabilitat.
TÍTOL II: Funcionament del Consell Assessor.
Capítol 1: del Consell Ple.
Artº 13. El Consell ser reunirà, de forma preferentment en sessió ordinària almenys
una vegada al mes, decidint en cada una d'elles la data de la pròxima sessió ordinària
si així s'acordara.
Així mateix, es reunirà en sessió extraordinària:
a) A iniciativa del president.
b) Quan ho sol·licite almenys una tercera part dels seus membres, per mitjà d'un escrit
firmat i dirigit al president del Consell, en el qual figurarà l'Orde del Dia a tractar.
c) A iniciativa de la Comissió Permanent.
d) En cas de proposta de modificació del Reglament.
e) En cas de proposta de dissolució del Consell.
Artº 14. Les convocatòries del Consell Ple, tant ordinàries com extraordinàries, seran
fetes per escrit expressant el lloc, data i hora de la reunió, així com l'Orde del dia. La
citació per a unes i altres haurà de fer-se a domicili i per mitjà d'anunci en el tauler que
amb este fi es troba en el domicili social, amb set dies d'anticipació, almenys, a la
reunió i preveient sempre una segona convocatòria.
Entre la primera i segona convocatòria haurà de mediar almenys un termini de mitja
hora i no més d'una hora.
Artº 15. El Consell Ple, tant en sessió ordinària com extraordinària, queda vàlidament
constituïda en primer convocatòria quan concórreguen a ell la majoria dels membres
del Consell, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre de membres
concurrents, sense que en cap cas puga ser inferior a un terç del total. Les sessions
del Consell seran públiques.
Artº 16. No es considerarà legal cap sessió ni vàlids els seus acords sinó ha precedit
convocatòria i notificació en la forma prevista.
Artº 17. Cap sessió podrà celebrar-se vàlidament sense l'assistència del president i del
secretari, o de les persones que reglamentàriament els substituïsquen.
Artº 18. Els acords en les sessions ordinàries s'adoptaran per majoria simple, decidint
en cas d'empat el vot de qualitat del president.

No obstant, serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta per a la validesa
dels acords adoptats en les sessions extraordinàries, així com quan es decidisca
l'expulsió d'algun membre del Consell.
Artº 19. De cada sessió el secretari estendrà la corresponent acta en què farà constar
el lloc, data i hora en què comença i acaba, els noms dels membres presents, els
assumptes tractats, les opinions emeses i els acordes adoptats i els resultats de les
votacions.

Artº 20. L'acta serà llegida i si és el cas aprovada en la següent sessió. Una vegada
aprovada hauran de firmar-la els membres del Consell.
L'Acta serà exposada en el tauler d'anuncis de la seu del Consell durant els trenta dies
següents a la seua aprovació.
Artº 21. No podran adoptar-se acords sobre assumptes que no figuren en l'Orde del
dia de la convocatòria llevat que es declare assumptes d'urgència per la majoria dels
membres assistents.

Capítol 2: Funcionament de les comissions.
Artº 22. Es constituiran tants grups de treball o comissions com estime pertinent el
Consell.
Artº 23. Les comissions estaran constituïdes per no mes d’un terç dels membres del
Consell.
Artº 24. Podran ser formades per designació directa del Consell Ple o per mitjà de
proposta d'alguns dels seus membres acceptada per majoria .
Artº 25. En cada Comissió hi haurà un coordinador triat d'entre els seus membres.
Artº 26. Es constituiran una Comissió permanent la funció de la qual serà el seguiment
del programa del Consell i la seua realització, així com servir de suport a qualsevol
altra comissió de treball que la requerisca.
La dita Comissió està formada per la quarta part dels membres del Consell, que es
rellevaran de forma rotativa.

