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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'ARTÀ
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal de l'Esport

984

Finalitzat el termini d’exposició pública per a la presentació de reclamacions contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia
13 de novembre de 2013, d’aprovació provisional de la modificació del Reglament del Consell Municipal de l’Esport del municipi d’Artà,
publicat en el BOIB de dia 21 de novembre de 2013, sense que s’hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat el Reglament
següent, de conformitat amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local:

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT DEL MUNICIPI D’ARTÀ
Article 1
Naturalesa i règim jurídic
1. El Consell Municipal de l’Esport del municipi d’Artà és un òrgan de caràcter consultiu, no vinculant, i assessor de la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament d’Artà, i es crea amb els objectius de, per una part, facilitar la participació global de la societat artanenca i la ciutadania en la
configuració i el desenvolupament de la política esportiva, i, per una altra part, assessorar en matèria esportiva l’Administració de
l’Ajuntament d’Artà.
1.1. La Regidoria assumeix, en l’àmbit de les seves competències, el compromís d’executar allò que decideixi el Consell.
Article 2
Òrgans
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1. Són òrgans unipersonals:
a) El president o la presidenta.
b) El secretari o la secretària.
2. Són òrgans col·legiats:
a) El Ple.
b) Les comissions sectorials.
Article 3
Composició
El Consell Municipal de l’Esport està integrat pels membres següents:
a) El president o la presidenta, que serà el batle o batlessa d’Artà o la persona en qui delegui, que serà el regidor o la regidora en la
matèria esportiva.
b) El regidor o regidora en matèria esportiva.
c) Un tècnic o tècnica municipal, que farà les funcions de secretari o secretària.
d) Els presidents i les presidentes dels clubs esportius inscrits en el Registre d’Entitats Esportives del municipi d’Artà, o la persona
en qui delegui.
e) Un representant designat per cada partit polític amb representació en el Consistori.
Un cop s’ha constituït el Ple amb els membres dels punts a, b, c i d, s’hi podrà incloure qualsevol altre membre l’assistència del qual es
consideri convenient a criteri del Ple del Consell atesa la seva significació en el món esportiu local, amb un nombre màxim de 5 persones,
que podrà ser elegit dels col·lectius següents:
d.1) El tècnic esportiu de la comarca de Llevant del Consell de Mallorca.
d.2) Una persona representant de les empreses esportives amb domicili fiscal al municipi d’Artà.
d.3) Una persona representant dels entrenadors titulats no vinculats a cap club esportiu artanenc que estiguin empadronats al
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municipi d’Artà.
d.4) Una persona representant dels titulats en educació física o en activitats fisicoesportives que estiguin empadronats al municipi
d’Artà.
d.5) Una persona representant dels concessionaris de les instal·lacions esportives municipals.
d.6) Un representant dels esportistes d’elit empadronats al municipi d’Artà.
d.7) Una persona representant dels centres escolars d’Artà.
d.8) Una persona representant d’altres agents esportius que tenguin el domicili fiscal al municipi d’Artà o que estiguin empadronats
al municipi d’Artà.
Article 4
Mandat
El mandat dels membres del Ple és de quatre anys des que es constitueix, renovable pel mateix període, lligat al període electoral.
Article 5
El president o la presidenta
El president o la presidenta presideix el Ple del Consell Municipal de l’Esport i té les funcions següents:
a) Representar el Consell Municipal de l’Esport.
b) Establir la convocatòria de les sessions del Consell Municipal de l’Esport, fixar-ne l’ordre del dia, presidir-les i moderar-ne el
desenvolupament.
c) Exercir el vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.
d) Crear les comissions sectorials, nomenar-ne els presidents o les presidentes i encarregar-los les tasques que consideri oportunes, a
proposta del Ple.
e) Visar les actes dels òrgans col·legiats.
f) Exercir les funcions que se li atribueixin reglamentàriament.
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Article 6
El secretari o la secretària
1. El secretari o la secretària és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració dels òrgans col·legiats del Consell Municipal d’Esports i té les
funcions següents:
a) Efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o de la presidenta.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president o de la presidenta, cursar els
acords que s’hi adoptin i expedir certificats de les actes.
c) Custodiar la documentació.
d) Qualsevol altra funció que se li assigni per delegació expressa del Ple del Consell Municipal de l’Esport.
2. La substitució del secretari o secretària en els supòsits de vacant, absència o malaltia, s’ha d’efectuar pel president o presidenta d’entre els
membres del Ple.
Article 7
El Ple
1. El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell Municipal de l’Esport i està integrat per tots els seus membres,
sota la direcció del president o la presidenta i assistit pel secretari o la secretària.
2. Les competències del Ple són:
a) Debatre i estudiar qüestions relacionades amb l’esport.
b) Assessorar sobre qualsevol qüestió en matèria esportiva.
c) Elaborar informes o estudis sobre qüestions esportives a sol·licitud de l’Ajuntament d’Artà o a iniciativa pròpia.
d) Traslladar suggeriments i propostes d’actuació a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Artà.
e) Informar sobre les disposicions normatives que regulin matèries relatives a l’esport, quan així se li sol·liciti.
f) Proposar els àmbits, sectors, segments d’edats i territori, on es creu necessària la intervenció municipal en matèria d’esports.
g) Formular propostes i plans d’actuació municipals adreçats a la promoció de l’esport per a tots els sectors de la població.
h) Participar en l’avaluació d’aquells programes i plans d’actuació en els quals hagi pres part el Consell Municipal de l’Esport, tant
amb proposicions com amb seguiment.
i) Fomentar l’enfortiment de la vida associativa en l’àmbit esportiu en totes les seves manifestacions, tot consolidant la relació entre
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l’Ajuntament d’Artà i les associacions i clubs esportius.
j) Impulsar els plans de millora, construcció, conservació, reparació i administració de les instal·lacions esportives de propietat
municipal.
k) Participar en l’elaboració del pressupost municipal de l’àrea d’Esports o, en el seu cas, en la proposta de modificació del
pressupost ja existent. A la vegada, serà funció del Consell vetlar per una racionalització més eficaç dels recursos econòmics
(publicitat, subvencions, etc.) que l’Ajuntament destina a l’activitat esportiva, tot proposant una distribució equitativa.
l) Potenciar els recursos materials i humans esportius de la nostra població i possibilitar el seu desenvolupament i millora des del
propi municipi.
m) Elaborar les bases dels guardons que s’atorguin en matèria esportiva.
n) Aprovar una memòria anual que reculli l’activitat duta a terme pel Consell Municipal d’Esports, la situació esportiva del municipi
d’Artà i les recomanacions oportunes.
o) Exercir aquelles altres que, en virtut d’altres disposicions, se li atribueixin.
Article 8
Funcionament del Ple
1. El Ple s’ha de reunir de forma ordinària dues vegades l’any, i de forma extraordinària quan el president o presidenta ho consideri oportú o
a instància d’un terç dels membres del Ple.
2. La sessió queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteix la majoria dels membres, sempre que hi siguin presents
el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En cas de no haver-hi el quòrum requerit per a la
primera convocatòria, passats 30 minuts la sessió quedarà constituïda vàlidament en segona convocatòria amb els assistents presents.
3. El secretari o secretària ha de convocar-ne els membres, per ordre del president o presidenta, en primera i segona convocatòria, amb set
dies d’antelació, excepte en cas d’urgència, que serà de quaranta-vuit hores. Sempre s’haurà d’adjuntar l’ordre del dia i la documentació
necessària per dur a terme la reunió.
4. Els acords del Ple s’han d’adoptar per majoria dels membres presents.
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5. Els acords del Ple es traslladaran a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Artà, que, si ho considera convenient, els elevarà al Ple o a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament, segons escaigui.
6. La manca d’aprovació d’una proposta o d’un informe per part del Ple del Consell Municipal de l’Esport no impedirà la presentació de la
iniciativa davant l’òrgan municipal competent per aprovar-la, però, en aquest cas, la proposta de resolució corresponent haurà de justificar els
motius pels quals el seu autor s’aparta del dictamen del Consell Municipal.
Article 9
Comissions sectorials
1. Es poden crear comissions sectorials per tractar determinades matèries, en les quals hi ha d’haver representats els estaments afectats.
2. Les comissions sectorials són grups d’estudi per elaborar informes i propostes que s’han de sotmetre al Ple.
3. El president o presidenta del Ple pot constituir les comissions sectorials que consideri oportunes i n’ha de determinar la composició i la
durada. En tot cas, el final del seu mandat ha de coincidir amb el del Ple del Consell Municipal de l’Esport.

Artà, 24 de gener de 2014
El batle,
Jaume Alzamora Riera
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