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CAPÍTOL I 
Naturalesa i Règim Jurídic 

 
Article 1r: El Consell Municipal d'Esports és un òrgan de participació en esport 
de l'Ajuntament de Xixona. S'articula com un òrgan consultiu, d'assessorament i 
de debat, sobre la política esportiva local i les seues prioritats. 
 
Article 2n: Aquest Consell té fonamentació legal en l'article 69 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local i en els articles 119 1.D, 130, 131 i 139 2. 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
 
Article 3r: El Consell es regirà en el seu funcionament i actuació pel present 
Reglament i, supletòriament, pel Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de 
novembre. 
 

CAPÍTOL II 
Competències 

 
Article 4t: Són funcions del Consell d'Esports: 
 
a) Assessorar a l'Ajuntament en tot el referent a la promoció esportiva en la 

localitat. 
b) Conéixer i informar la situació esportiva a Xixona. 
c) Conéixer i informar els criteris i plans d'actuació de l'Ajuntament en l'àrea 

d'esports proposant les mesures que s'estimen necessàries per al 
compliment dels objectius d'aquesta i, en concret, ser escoltat durant 
l'elaboració dels plans i pressupostos de l'àrea. 

d) Proposar a l'Ajuntament totes les mesures que consideren convenients en 
matèria de promoció i foment de l'esport, especialment pel que fa a les 
escoles esportives, esport escolar i esport aficionat. 

e) Promoció de qualsevol classe d'instal·lacions esportives. 
f) Assessorar a l'Ajuntament en la gestió de la corresponent partida del 

pressupost municipal, especialment en matèria de subvencions i ajudes a 
la pràctica esportiva. 

g) Fomentar la comunicació, relació i intercanvi amb entitats i òrgans d'altres 
administracions que tinguen objectius semblants. 

h) Conéixer i informar les iniciatives que se li dirigisquen per persones i 
organitzacions no representades en el Consell. 

i) Participar en les activitats a realitzar en relació amb l'esport de Xixona. 
j) Promoure la participació en les activitats esportives que es realitzen a 

Xixona. 



 

k) Conéixer, informar i efectuar propostes sobre la gestió de les instal·lacions 
esportives municipals. 

 
CAPÍTOL III 

Organització 
 
Article 5é: Són òrgans del Consell: 

 
a) La junta rectora 
b) El president 
c) El vicepresident 
 
Article 6é: Les funcions i la composició de la junta rectora són: 

 
1. La junta rectora exercirà les funcions contingudes en l'article 4 del present 

Reglament. 
2. La junta rectora està composta pels següents membres. 

a) President: L'alcalde 
b) Vicepresident: El regidor delegat d'Esports. 
c) Vocals: 
� Un vocal, designat pels grups polítics amb representació en el Ple de 

l'Ajuntament. 
� Un representant de les associacions esportives legalment constituïdes 

i amb seu en aquest municipi i degudament acreditades davant de 
l'Ajuntament, a proposta d'aquestes. A falta d'aquesta proposta, el 
president decidirà lliurement. 

� Un representant de les associacions de mares i pares d'alumnes, a 
proposta d'aquestes. A falta d'aquesta proposta, el president 
decidirà lliurement. 

� Un professor especialista en Educació Física, triat a proposta del 
vicepresident. 

� Un esportista local, triat a proposta del vicepresident. 
d) El director d'esports municipal o el funcionari municipal en qui 

delegue, que actuarà amb veu però sense vot. 
e) El secretari. Les funcions de secretaria s'exerciran per personal 

d'administració integrat en l'Àrea d'Esports, que actuarà amb veu 
però sense vot. 

3. Els vocals de designació associativa seran designats d'acord amb les 
normes de funcionament de les seues respectives organitzacions, les quals 
efectuaran la corresponent proposta de nomenament per a la seua 
posterior rectificació pel president. El nomenament serà acompanyat de 
la designació dels possibles substituts. 

 
Article 7é: Els membres de la junta rectora cessaran en els seus càrrecs en els 
casos següents: 
 
a) A petició pròpia. 



 

b) Els que exercisquen la seua condició en virtut de càrrecs específics, en 
cessar-hi i, en tot cas, en ocasió de la renovació de la corporació local. 

c) Els designats per l'Ajuntament, quan així ho acorde el Ple i en tot cas, 
coincidint amb la renovació de la corporació 

d) Els vocals representants de les entitats i associacions, quan així ho acorden 
els seus òrgans de govern, quan coincidisca amb la renovació de la 
corporació i, en tot cas, simultàniament al cessament de l'activitat 
d’aquestes. 

 
Article 8é: El president del Consell Municipal d'Esports és l'alcalde, amb 
delegació permanent en el vicepresident, excepte avocació de la Presidència 
per aquell. En conseqüència i, per aquesta delegació, correspon al 
vicepresident: 
 
a) Exercir la representació permanent de la junta rectora. 
b) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions de la junta rectora, dirigir 

les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. 
 
Article 9é: A més de les anteriors funcions, correspon al  vicepresident, substituir 
el president, assumint les seues atribucions, en els casos de vacant, absència o 
malaltia, i exercirà aquelles altres funcions que li delegue el president, per escrit, 
donant compte a la junta rectora. 
 

CAPÍTOL IV 
Funcionament 

 
Article 9é: El règim de sessions i el funcionament de les mateixes serà el següent: 
 
1. La junta rectora es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada al 

quadrimestre, i amb caràcter extraordinari, a iniciativa del president o 
d'un terç dels vocals de la Junta rectora. 

2. La convocatòria, amb l'ordre del dia, haurà de ser comunicada als 
membres components, almenys, amb quaranta-huit hores d'anticipació. 

3. Per a poder celebrar vàlidament la sessió en primera convocatòria, serà 
necessari l'assistència de la majoria absoluta del nombre reglamentari 
total de membres. Si no concorre el nombre legal de membres per a 
celebrar-se en primera convocatòria, se celebrarà en segona, 
transcorreguda mitja hora des de l'assenyalada per a l'anterior, havent 
d’assistir com a mínim, a més del president i del secretari, un vocal. 

4. Les propostes s'adoptaran per majoria dels vots dels assistents. 
 
Article 10é: La duració del Consell Municipal d'Esports és indefinida, si bé podrà 
ser dissolt: 
 
a) A petició pròpia de la Junta rectora, la proposta de la qual haurà de ser 

adoptada per majoria de dos terços dels seus membres i ratificat pel Ple 
Municipal. 



 

b) Quan així ho acorde el Ple Municipal. 
 
Article 11é: En el que no es preveu en aquest Reglament amb vista al 
funcionament de la Junta rectora, caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per 
al funcionament del Ple en el capítol primer del títol III del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i, supletòriament, al que 
disposa el capítol segon del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present reglament entrarà en vigor en els termes de la legislació de règim 
local. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
APROVACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL: 
 
Aprovació inicial: Ple de la corporació, 22/01/2009. 
Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 31, 16/02/2009. 
No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 
Publicació de l’aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 70, 16/04/2009. 


