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CAPÍTOL O.- INTRODUCCIÓ
La principal finalitat d’aquests estatuts és dirigir correctament i d’una
manera transparent l’acció dels dirigents i personal encarregat de dur endavant
l’esport a Cocentaina, facilitant el mitjans, instal.lacions i preses de decisions
d’una manera solidària i democràtica.
També resta com a intenció d’aquestos estatuts la claretat en les
decisions que s’adopten i una participació activa per part de totes les
Associacions Esportives en la política esportiva local, sobretot, a l’hora de
determinar quines són les prioritats en matèria d’instal.lacions esportives, i les
necessitats generals de subvenció de la totalitat de les Entitats Esportives
locals.

CAPÍTOL I.- PRINCIPIS I GENERALITATS.
Art. 1.- Naturalesa.
1.- El Consell Local d’Esports de Cocentaina és l’órgan de representació
dels clubs i les organitzacions esportives locals. El Consell Local d’Esports
actuarà com a órgan complementari de l’Ajuntament al qual correspon la funció
directiva i tutora, sense perjudici de la seua autonomia. És l’interlocutor més
vàlid davant l’administració local i les institucions públiques i privades en tot allò
que fa a l’esport local.
2.- La principal finalitat del Consell Local d’Esports és promoure i
recolçar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Cocentaina en qualsevol
modalitat esportiva.

3.- El Consell Local d’Esports pretén fomentar les relacions i la
cooperació entre el diferents clubs i associacions esportives i facilitarà les
relacions d’estes amb l’Ajuntament.
Art. 2.- Finalitat i funcions.
Són responsabilitat del Consell Local d’Esports:
1.- Ser l’òrgan interlocutor dels esportistes i dirigents de les entitats que
representen amb l’Ajuntament.
1a.- Col.laborar amb l’Ajuntament en la seua política esportiva.
1b.- Representar als clubs i associacions esportives en aquelles
Comissions i Organismes que establisca l’Ajuntament.
1c.- 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.
2.- Cooperar amb totes les associacions esportives i clubs en la
promoció i participació en les activitats esportives.
2a.- Fomentar les associacions esportives.
2b.- Facilitar la cooperació entre els clubs i associacions esportives.
2c.- Promoure el coneixement i la participació en els nostres esports
autòctons i regionals.
Art. 3.- Lloc de reunions.
El Poliesportiu Municipal de Cocentaina.
Art. 4.- Emblema i colors representatius.
Els de l’Ajuntament.
Art. 5.- Àmbit d’actuació i funcionament.
L’àmbit d’actuació serà municipal i el seu funcionament es regirà per
principis democràtics.
Tindrà funcions consultives en l’àmbit de l’esport local.

CAPÍTOL II.- DELS MEMBRES DEL CONSELL LOCAL.
Art. 6.- Entitats membres del Consell Local d’Esports.
1.- Entitats, Clubs i Associacions esportives que complisquen els
següents requisits:
1a.- Que no tinguen finalitats lucratives.
1b.- Que figuren inscrites al Cens de la Conselleria de Cultura, Federació
respectiva o Registre Municipal.
1c.- Que entre els seus àmbits d’actuació un d’ells siga el municipi.
1d.- Que el Número d’Identificació Fiscal o número de registre de l’entitat
no siga el mateix d’altre membre del Consell Local d’Esports.

2.- Grups de ciutadans que voluntàriament s’han unit per desenvolupar
una tasca organitzativa o activitat esportiva local, i que complisquen el punts
1a, 1c, d’aquest article, i el seu funcionament intern siga democràtic.
3.- Entitats prestadores de serveis a l’esport.
Art. 7.- Sol.licitud d’ingrés.
1.- Les organitzacions i entitats compreses en l’Art. 6, podran formar part
del Consell Local d’Esport sempre que ho sol.liciten per escrit a la Comissió
Permanent i complisquen les condicions i requisits que es demanen en el
present estatut.
Art. 8.- Documentació per sol.licitar l’ingres en la C.L. d’E.
1.- Amb carácter general totes les entitats que sol.liciten l’ingrés cal que
presenten:
1a.- Sol.licitud ingrés on constarà:
1a1.- Voluntat d’incorporar-se al Consell Local d’Esports.
1a2.- Que la entitat no té finalitat lucrativa.
1a3.- Que l’estructura i el funcionament intern de l’entitat que demana
l’ingrés, siguen democràtiques.
2.- Certificat del secretari de l’entitat que demana l’ingrés, de l’acord de
sol.licitud d’ingrés adoptat per l’òrgan competent.
3.- Còpia dels estatuts.
4.- Domicili social de l’entitat.
5.- Relació nominal dels membres que formen l’òrgan directiu de l’Entitat
o Club.
6.- Fotocòpia de la targeta d’identificació Fiscal o certificació del secretari
de l’entitat com a que està en possessió del NIF (informació que serà
reservada).
7.- Certificat del número d’afiliats, expedit pel secretari de l’entitat.
8.- Certificat de que l’associació està inscrita en el Cens d’associacions
esportives de la Conselleria de Cultura, Federació respectiva o Registre
municipal expedit pel secretari del Club o Associació corresponent amb el
número d’inscripció en el Registre General d’Associacions.
Les entitats que presenten o aporten el requisits 1 a 8 seran de Ple Dret.
Aquelles que únicament presenten el requisit 1 o manca algun dels altres serà
entesa com Entitat Observadora amb veu però sense vot fins que no presente
els restants requisits i siguen acceptats per l’Assemblea General.
Art. 9.- Règim d’admissió.
1.- La Comissió Permanent és competent per a estudiar les sol.licituds
d’admissió i informar al Consell Local, establint els mecanismes de
comprovació que consideren convenients.
2.- Estudiada la documentació, si es dona el cas de faltar algun requisit,
la Comissió Permanent podrá requerir a l’entitat sol.licitant per a que els

presente abans que s’incloga en l’ordre del dia de l’Assemblea General que es
convoque posteriorment a la sol.licitud d’ingrés.
En cas de no presentar com a mínim el requisit especificat en el punt 1
del Art. 8 l’expedient serà arxivat.
3.- Rebuda tota la documentació, la Comissió Permanent emetrà un
informe per a poder incloure la petició en l’ordre del dia de l’Assemblea General
que es convoque darrerament de la sol.licitud d’ingrés. Si l’entitat que demana
l’ingrés aporta nova documentació, inclòs el mateix dia de l’Assemblea General,
la presidència ho farà saber a l’Assemblea per a què adopte les decisions
convenients i d’acord amb aquest estatut.
Este informe es posarà en coneixement de tots el representants de les
entitats que formen part del Consell Local amb antelació a l’Assemblea General
i podrà ser positiu sol.licitant la inscripció com Entitat de Ple Dret o Entitat
Observadora, o negatiu.
4.- En l’Assemblea General, la Comissió Permanent informarà de totes
les sol.licituds rebudes, de la documentació presentada, de la sol.licitada i de la
presentada el mateix dia de l’Assemblea.
Els informes positius es sotmetran a la ratificació per l’Assemblea.
Qualsevol entitat podrà presentar una moció en contra de l’admissió, sempre
que demostre que l’entitat sol.licitant no complisca els requisits requerits. Esta
moció es sotmetrà a votació i prosperarà en cas d’aconseguir el dos terços dels
vots emesos.
Les entitats que sol.liciten l’ingrés seran invitades a l’Assemblea Genral i
podran intervenir en el punt del dia que tracte sobre la seua admissió.
5.- Les entitats seran membres des del moment de la ratificació per
l’Assemblea General de l’informe favorable.
6.- L’acord d’admissió o denegació, es notificarà a l’entitat interessada.
L’acord de denegació deurà ser motivat.
7.- No es denegarà l’entrada en el Consell Local a cap entitat que
complisca els requisits prevists en este Estatut.

Art. 10.- Drets dels membres.
1.- Participar en l’Assemblea amb un membre delegat, que tindrà veu si
representa a una Entitat Observadora i veu i vot si representa a una Entitat de
Ple Dret. Sols els membres amb veu i vot tindran dret a elegir i ser elegits pels
òrgans del Consell Local.
2.- Participar en les activitats organitzades pel Consells Local d’’Esports.

3.- Possibilitat de participació en les activitats on siga invitat el Consell
Local.
4.- Tindrà accés a la informació de documentació presentada al Consell
Local, i sols després d’una sol.licitud prèvia.
5.- Proposar assumptes en l’ordre del dia de l’Assemblea General.
6.- Presentar mocions i propostes de resolució davant l’Assemblea
d’acord amb este l’Estatut.
7.- Sol.licitar la convocatòria de Comisssions Especialitzades que es
considere oportunes.
8.- Utilitzar, després d’una sol.licitud, l’infrastructura i serveis del Consell
Local.
9.- Decidir en Assemblea General, una vegada presentats els
pressupostos i projectes de les Entitats membres en l’aspecte esportiu, el
percentatge o quantitat en que seran subvencionades les Entitats membres,
depenent de la quantitat assignada per a tal efecte en els pressupostos de
l’Ajuntament.
Art. 11.- Deures de les entitats membres del C.L. d’E.
1.- Contribuir amb la seua col.laboració al desenvolupament i promoció
de l’esport municipal.
2.- Complir l’estatut del Consell Local.
3.- Acceptar i respectar els acords adoptats pel òrgans competents.
4.-Participar en l’Assemblea i reunions de les Comissions
Especialitzades.
5.- Informar al Consell Local de les variacions que es produïsquen en
l’entitat de la qual són representants, en allò que respecta a les condicions
d’admissió.
6.- Tramitar al Consell Local una memòria anual de les activitats
realitzades i un exemplar de cada publicació realitzada.
7.- Si opta a les subvencions, cal que presente a la Comissió Permanent
els pressupostos anuals i projectes que vol realitzar.
Art. 12.- Règim d’exclusions dels membres.
1.- La condició de membre es perd per algun dels següents motius:
1a.- Per dissolució de l’entitat que representa o per l’integració en altra
entitat.
1b.- Per decisió motivada de l’entitat membre.
1c.- Per sentència judicial ferma.
1d.- Per deixar de complir els requisits necessaris per a l’admissió de
l’entitat.
1e.- Per la no assistència injustificada, reiterada i consecutiva a les
Assemblees.
2.- La Comissió Permanent és competent per instruir l’expedient
d’expulsió, garantint l’audiència a dos representants de l’entitat afectada. Sols
en els casos “1a” i “1b” s’instruirà l’expedient de baixa.

3.- Un terç de les entitats de Ple Dret poden iniciar una moció d’expulsió,
ajustant-se a allò que estableixen els apartats “1” i “2” d’este article i la
Comissió Permanent deu garantir el dret d’audiència de l’entitat interessada.
4.- La proposta de la Comissió Permanent de expulsar a donar la baixa,
o la moció d’expulsió instruïda per una tercera part de les entitats de Ple Dret,
deurà ser sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea . La proposta o moció serà
acceptada d’aconseguir els dos terços dels vots emesos.
5.- Les propostes o mocions d’expulsió deuran ser comunicades
prèviament a les entitats afectades i seran incloses en l’ordre del dia de
l’Assemblea per a l’aprovació o denegació.

CAPÍTOL III.D’ESPORTS.

ÒRGANS

DEL

CONSELL

LOCAL

Art. 13.- Òrgans del C.L. d’E.
Són òrgans de govern del Consell Local d’Esports:
a).- L’Assemblea General.
b).- La Comissió Permanent.

Secció I.- L’Assemblea General.
Art. 14.- Naturalesa.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i representació del
Consell Local d’Esports en Cocentaina.
Art. 15.- Funcions.
1.- Determinar les línies d’actuació del Consell Local d’Esport i donar els
comandaments als altres òrgans del Consell Local.
2.- Aprovar el programa anual d’activitats esportives presentat per la
Comissió Permanent.
3.- Aprovar la memòria anual presentada per la Comissió Permanent.
4.- Ratificar les admissions i les mocions d’expulsió.
5.- Elegir i destituir als membres de la Comissió Permanent que hagen
sigut elegits entre els delegats de les entitats.
6.- Aprovar les propostes de modificació de l’Estatut, i elevar-los a
l’Ajuntament.
7.- A proposta de la Comisió Permanent i per a la seua aprobació per
part del M.I. Ajuntament, presentará a este, una proposta de Subvencions de
cada un del Clubs i Associacions Esportives Locals.
Art. 16.- Composició.
Formen part de l’Assemblea:
1.- Els membres de la Comissió Permanent.

2.- Un representant per cada una de les Entitats de Ple Dret.
3.- Un representant per cada Entitat Observadora, amb veu però sense
vot.
4.- Un representant per cada un dels grups polítics amb representació
municipal (que no necesariament ha de ser regidor).
La assistència de persones que no formen part d’ella, es oberta assistint
en calidad de oients.
Els representants de les entitats en l’Assemblea deuran estar acreditats
per l’entitat a la qual representen, tant per les de Ple Dret com les Entitats
Observadores.
Art 17.- Mesa de l’Assemblea.
1.- La Mesa de l’Assemblea serà presidida pel president del Consell
Local d’Esports que serà l’Alcalde o persona en qui delegue i actuarà com a
secretari el coordinador d’activitats esportives.
Art 18.- Convocatòria i ordre del dia.
1.- L’Assemblea podrà reunir-se amb caràcter ordinari i extraordinari.
2.- L’Assemblea es reunirà ordinàriament una volta al trimestre
preferentement i si fora, posible en Septembre - Gener - Abril - Juny per a
l’aprovació de la memòria anual, del pressupost i dels projectes; i per a
l’aprovació de la gestió i l’elecció de la Comissió Permanent.
3.- L’Assemblea extraordinària es reunirà, convocada pel president; a
petició de la Comissió Permanent, o quan ho sol.licite per escrit un terç de les
entitats membre del Consell, amb l’exposició dels temes a tractar.
4.- La notificació de l’Assemblea ordinària es farà amb set dies
d’antelació; l’extraordinaria amb setanta-dos hores d’antelació. Les dues amb
citació per escrit al representant de l’Entitat o al President de l’Entitat membre
del Consell, relacionant en la citació l’ordre del dia.
5.- L’ordre del dia de l’Assemblea serà donat per la Comissió Permanent.
També s’inclouran les peticions de les Entitats membres.
En el cas d’Assemblea Extraordinària, sols es tractaran els punts de
l’ordre del dia.
6.- Les resolucions, sol.licituds d’ingrés, esmenes o propostes per a ser
aprovades en l’Assemblea deuran presentar-se a la Comissió Permanent que
es celebrarà deu dies abans de cada assemblea.
7.- La Comissió Permanent podrà refondir resolucions, esmenes o
propostes que tracten d’un mateix tema, previ acord de les Entitats que ho
proposen.
Art. 19.- Quòrum.
El quòrum per a la vàlida constitució de l’Assemblea es de la meitat més
un de les Entitats membre de Ple Dret del Consell. Si no hi haguera quòrum
l’Assemblea es constituirà en segona convocatòria mitja hora després de la

primera, i seria suficient amb l’assistència d’una tercera part dels membres del
Consell Local.
Art. 20.- Adopció d’acords.
1.- Els acords seran adoptats quan s’obtinguen a favor la meitat més un
dels vots emesos en primera votació. En segona votació serà suficient la
majoria simple. De produir-se un empat, es repetirà la votació. En cas de
persistir l’empat, el President farà us del vot de qualitat.
2.- Per a l’expulsió del Consell Local d’Esports d’alguna entitat, serà
necessària la majoria de dos terços dels vots emesos, i serà imprescindible el
compliment de l’article 12 del present Estatut.
3.- La Comissió Permanent queda facultada per proposar a l’Assemblea
normes que desenrotllen el que estableix aquest Estatut en allò que respecta al
funcionament de les assemblees.
Art. 21.- Actes.
El Secretari del Consell Local dura acta de cada sessió de l’Assemblea
en la qual figuraran els acords adoptats i totes les circumstàncies que resulten
procedents per al fidel reflex de les sessions. Les actes seran signades pel
secretari amb el vist i plau del president i seran aprovades en la següent
assemblea. L’acta estarà a disposició dels respresentants de les entitats
membre per si desitgen estudiar-la, o fer-ne còpies.
Secció II.- De la Comissió Permanent.
Art. 22.- Naturalesa.
La Comissió Permanent és l’òrgan col.legiat complementari del Consell
Local d’Esports, encarregat de dur endavant els acords de l’Assemblea i tindrà
les funcions que en aquests Estatuts li donen.
Art. 23.- Funcions.
1.- Dur endavant els acords de l’Assemblea General.
2.-Dirigir i representar al Consell Local, quan l’Assemblea no està
reunida.
3.- Elegir i revocar als representants de la Comissió en altres entitats.
4.- Preparar els treballs i l’ordre del dia de l’Assemblea.
5.- Proposar la Memòria Anual i el Programa de Treball al final de
l’exercici per a l’aprovació de l’Assemblea.
6.- Estudiar les sol.licituds d’admissió i els expedients de baixa o
exclusió, i donar l’informe adient.
7.- Emetre els informes i dictàmens que li siguen sol.licitats, o acorde per
pròpia iniciativa, per a millorar el funcionament dels components del Consell.
8.- Sol.licitar suport material i tècnic de les diverses àrees municipals per
dur endavant les tasques del Consell.

9.- Proposar a l’assemblea general la subvenció als Clubs i Entitats
Esportives locals, atenent a la quantitat establerta en el pressupost municipal.
10.- Aplicar una fórmula compensadora, tenint en compte altres ajudes
rebudes pel Club i que s’haga decidit en l’Assemblea General.
Art. 24.- Composició i temps de mandat.
1.- Estarà formada per el President que serà el Regidor d’Esports. Un
representant de cada grup polític amb representació en l’Ajuntament, actuant
com a Vice-president el representant del segon partir més votat. Tres vocals
que elegirà el president. El coordinador municipal d’actvitats esportives, que
serà el secretari i per tres vocals elegits entre els representants de Ple Dret de
l’Assemblea General, tots tindran veu i vot.
2.- Els membres de la Comissió Permanent representen el conjunt
d’entitats del Consell Local d’Esports, per tal motiu l’exercici del càrrecs no
resta lligat a les entitats que representen.
3.- El mandat de la Comissió Permanent serà de quatre anys, excepte
els càrrecs públics i els de designació directa que estaran supeditats a la
legislatura.
4.- Formar part de la Comissió Permanent és compatible amb alres
càrrecs desenvolupats en altres entitats culturals-esportives.
Art. 25.- Reunions, acord i actes.
1.- La Comissió Permanent es reunirà al menys una vegada cada mes, a
excepció del mes d’agost, i en tantes ocasions com siga convocada pel
President o per petició d’un terç del membres d’aquesta.
2.- Les reunions es convocaran amb una antelació d’almenys quarantavuit hores.
3.- L’ordre del dia de les reunions de la Comissió Permanent serà fixat
pel President, i s’inclouran les proposicions de qualsevol dels membres, en
despatx extra-ordinari.
4.- Per a la vàlida constitució de la Comissió Permanent cal que estigua
present el President o Vicepresident.
5.- Els acords seran adoptats d’obtenir la meitat més un dels vots
emesos en primera votació. En segona votació serà suficient la majoria simple.
De produir-se un empat será decidit pel vot de qualitat del President.
6.- El Secretari redactarà acta de cada reunió, en la qual es farà constar
els acords adoptats i les circumstàncies necessàries per al fidel reflex del que
ha passat en les sessions. Les actes s’aprovaran en la reunió posterior.
Art. 26.- Elecció i presa de possessió.
1.- Els càrrecs de la Comissió Permanent seran elegits de la següent
manera: Els representants dels grups polítics amb representació municipal
seran designats per els seus respectius grups. Els vocals, representants de les
entitats esportives seran elegits en l’Assemblea General (tres vocals) per
votació entre els representants de Ple Dret en l’Assemblea General. Fins tres

vocals per lliure designació pel President més la persona que desenvolupa el
càrrec de coordinador municipal d’activitats esportives.
Art. 27.- De les vacants.
1.- Els vacants de la Comissió Permanent es produeixen pels següents
casos:
1a.- Per defunció.
1b.- Per dimissió.
1c.- Per cessar en el càrrec de l’entitat per la qual fou proposat.
Art. 28.- Funcions del President.
1.- Respresentar al Consell Local davant les entitats locals i provincials
de qualsevol ordre, quan esta funció no l’exercite d’una manera col.legiada la
Comissió Permanent.
2.- Dur a efecte els acords adoptats per la Comissió Permanent.
3.- Convocar les reunions tant de l’Assemblea com de la Comissió
Permanent, dirigir-les i alçar-la, quan s’haga esgotat l’ordre del dia.
4.- Donar el vist i plau a les actes i certificats emesos pel Secretari.
5.- Donar l’estat de contes del pressupost municipal.
6.- Impulsar i dirigir els treballs de la Comissió Permanent, en acord de
les línies d’actuació marcades per l’Assemblea.
7.- Supervisar i adoptar mesures que considere urgents per al bon
funcionament del Consell Local. Donant comptes de les mesures adoptades a
la Comissió Permanent en la següent reunió que es convoque.
8.- Presentar les memòries anuals a l’Assemblea General.
Art. 29.- Funcions del Vice-president.
1.- Totes aquelles atribuïdes al President, que assumirà en absència
d’aquest, malaltia o vacant provisional. També assumirà aquelles que el
President li haga delegat expressament.
Art. 30.- Funcions del Secretari.
1.- Redactar les actes de l’Assemblea i de la Comissió Permanent amb
el vist i plau del President del Consell Local.
2.- Enviar l’ordre del dia als membres que el formen.
3.- Dur el llibre registre de les associacions o entitats membres amb els
expedients individuals i el llibre d’actes de les reunions estatutàries.
4.- Rebre i presentar a la Comissió Permanent totes les sol.licituds que
es remetran al Consell.
5.- Lliurar certificats amb el vist i plau del President del Consell Local
d’Esports.

Art. 31.- Funcions dels vocals.

1.- Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea i de la Comissió
Permanent.
2.- Assistir al President i a la resta dels membres en les seues funcions.
3.- Com a president de quelcom Comissió Especialitzada, coordinar-la,
dirigint les tasques adients.
4.- Realitzar les funcions que li done la Comissió Permanent, o el
President.
5.- Represntar al Consell Local d’Esports en cas de absència , malaltia,
vacant, mitjançant el corresponent acord de la Comissió Permanent.

Secció III.- De les disposicions comuns als órgans del Consell Local
d’Esports.Art. 32.- Disposicions comuns.1.- Els órgans del Consell Local poden convidar a les reunions a les
persones i/o entitats que considere convenients com a assessors sense vot.
2.- No podrá ser tractar cap assumpte d’urgència que no estiga en l’ordre
del dia, excepte aquell que es representants de ple dret declaren amb el seu
vot favorable i per majoria.

CAPÍTOL IV.- RECURSOS ECONÒMICS.Art. 33.- Recursos econòmics del Consell Local d’Esports.
1.- Quantitats consignades a tal fi en qualsevol dels pressupostos de
l’Ajuntament.
2.- Subvencions i aportacions d’altres entitats, tant públiques com
privades.
3.- Qualsevol altra que es puga atribuir conforme a dret.

CAPÍTOL V.- DE LA REFORMA DELS ESTATUTS.Art. 34.- Reforma dels estatuts.
1.- Este Estatut podrà ser revisat a petició de la Comissió Permanent, o
un terç dels membres de Ple Dret, i deurà contar amb el suport de dos terços
dels vots emesos per l’Assemblea General.
2.- En la convocatòria de l’Assemblea ordinària s’adjuntarà l’article o
articles que es revisen, i les modificacions que es pretenen incloure.
3.- Una vegada aprovada la proposta de reforma per l’Assemblea
General la Comissió Permanent ho posarà en coneixement de l’Ajuntament, per
a debat en Comisió informativa i posterior aprobació pel Pleno.

