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Ajuntament de Benimodo
Anunci de l’Ajuntament de Benimodo sobre aprovació 
definitiva del Reglament d’Organització i Funcionament 
del Consell Municipal d’Esports i Joventut.

ANUNCI
El Ple Municipal, en sessió de 28 de novembre de 2011, aprovà amb 
caràcter definitiu el Reglament d’Organització i Funcionament del 
Consell Municipal d’Esports i Joventut:
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS I JOVENTUT
PREÀMBUL.- 
La Llei 7/1985 de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local, en el seu 
article 28, exposa que els ajuntaments poden realitzar activitats 
complementàries de les pròpies d’altres administracions i en parti-
cular les relatives a esport i joventut.
L’Ajuntament de Benimodo davant de les noves exigències esporti-
ves i en temes de joventut i els nous reptes que s’han d’emprendre 
per a salvaguardar i potenciar totes aquelles activitats esportives i en 
temes de joventut, i sent conscient que el nostre poble demana una 
participació molt més ampla i qualificada en els decisions referents 
a esport i joventut, proposa al Ple la modificació de l’actual Regla-
ment d’Organització i Funcionament del Consell d’Esport, conside-
rant necessari incloure al mateix temps competències d’assessorament 
i suport en tot el referent als temes esportius i de joventut.
Per tot allò és proposen les següents modificacions:
I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- 
Amb la finalitat de promoure i recolzar el desenvolupament esportiu 
i de joventut del nostre poble, es crea el Consell Municipal d’Esport 
i Joventut, amb el caràcter, composició, competències i funcionament 
que s’estableix en este Reglament.
Art. 2.-
El Consell Municipal d’Esports i Joventut realitzarà funcions 
d’assessorament i assistència al Ple de l’Ajuntament, a la Regidoria 
o àrea d’Esports i Joventut i a qualsevol associació o veí del poble 
que ho requerisca.
Art. 3.-
1- El Consell Municipal d’esports i Joventut estarà format per:
a)L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Benimodo que el presidirà 
o regidor/a en qui delegue, que preferiblement serà el/la Regidor/a 
d’Esports.
b)Un representant de cada partit polític amb representació al Ple de 
l’Ajuntament de Benimodo (no essent necessari que el mateix siga 
regidor). 
c)Un número indeterminat de persones nombrades per l’Alcalde 
entre les proposades per les associacions de la següent manera:
A. Sector de l’esport: Totes aquelles associacions que estiguen vin-
culades a l’esport (Club d’Escacs, Colombaires, Pescadors, Caçadors, 
Escola de Futbol, Penya Ciclista, Motocuc, Penya d’Atletisme, etc) 
podran proposar 1 membre titular i 1 suplent, quan el número dels 
seus socis siga inferior a 50, i podran proposar 2 membres titulars i 
2 suplents aquelles que superen els 50 socis.
B. Sector de la joventut: Estarà representat per 3 persones de 16 a 
30 anys, entre aquells que es presenten voluntàriament en resposta 
a un ban de l’Ajuntament. El Ple consensuarà la composició dels 3 
joves. Esta manera de procedir es portarà a terme mentre no hi hagen 
associacions juvenils al poble.
d) Un número indeterminat, nomenat pel Ple de l’Ajuntament entre 
aquelles persones que estiguen interessades en pertànyer a este 
Consell, i així ho sol·liciten per escrit dirigit a l’Ajuntament de Be-
nimodo.
2.- El Consell, per majoria simple dels seus membres, nomenarà el 
seu Vicepresident, el qual assumirà les funcions de President en cas 
d’absència del President.
3.- El Consell, per majoria simple dels seus membres, nomenarà el 
Secretari del Consell.
4.- El Consell podrà recaptar la participació d’especialistes aliens als 
membres del Consell, quan per la natura de l’assumpte que es tracte 

així ho recomane, els quals tindran caràcter consultiu i intervindran 
amb veu però sense vot.
Art 4.- 
El Consell es renovarà totalment amb ocasió de la celebració 
d’eleccions locals i corresponent canvi de corporació. La renovació 
es realitzarà dins d’un termini no superior a dos mesos, des de la 
presa de possessió de la nova Corporació.
II. FUNCIONS I ÒRGANS.
Art. 5.-
Dins del marc d’assessorament i assistència al Ple de l’Ajuntament, 
a la Regidoria o àrea d’Esports i Joventut i a qualsevol associació o 
veí del poble que ho requerisca, en totes aquelles matèries que afec-
ten l’esport i la joventut, el Consell exercirà les següents funcions 
específiques:
a) Col·laborar en l’organització d’esdeveniments esportius i amb el 
manteniment i millora de les instal·lacions esportives, proposar 
programes d’activitats i serveis per a la joventut, promoure la parti-
cipació de la joventut en el desenvolupament de la vida social, cul-
tural i política del poble i, en definitiva, proposar totes aquelles 
iniciatives que estime oportunes, en favor dels distints àmbits espor-
tius i de la joventut.
b) Realització d’estudis i informes i avaluar consultes que li siguen 
sol·licitades sobre la temàtica descrita al punt “a” d’este article, per 
part de l’Ajuntament, diverses associacions o veïns del poble.
c) Procurar per la salvaguarda de les nostres tradicions esportives.
d) Qualsevol altra de naturalesa esportiva i de joventut que li siga 
encomanada pel Ple de l’Ajuntament.
Art. 6.- 
Un portaveu del Consell de l’Esport i la Joventut informarà periòdi-
cament al Ple de l’Ajuntament dels acords i decisions adoptats al sí 
del mateix.
CAPÍTOL I. 
DEL PLE.
Art. 7.-
1.- La convocatòria de les sessions del Consell s’efectuarà pel seu 
President, almenys una vegada cada quatre mesos i sempre que així 
s’estime necessari o, en el seu cas, quan així ho sol·licite una quarta 
part del seus membres, per escrit dirigit al President, en el què 
s’indicarà expressament l’ordre del dia que es pretén tractar.
2.- La convocatòria es farà mitjançant citació per escrit en la qual es 
farà constar la data, hora i lloc de celebració de la sessió, així com 
l’ordre del dia de la mateixa.
3.- La convocatòria serà remesa als membres del Consell amb una 
setmana d’ antelació a la data prevista per a la realització de la sessió 
al domicili designat per cada membre.
Excepcionalment el termini podrà reduir-se fins a un mínim de 24 
hores, per raons d’urgència apreciades lliurement pel President, 
prèvia comunicació telefònica o telegràfica o per correu electrònic 
als convocats.
4.- L’ordre del dia s’establirà pel President del Consell, el qual in-
clourà els temes de joventut i esports, que després es tractaran al Ple 
de l’Ajuntament, sense perjudici d’allò disposat a l’apartat número 
1 d’este article.
Art 8.-
1.- Les sessions del Ple del Consell no podran iniciar-se sense la 
presència del President o Vicepresident, ni sense la presència de la 
meitat més un dels seus membres.
2.- No obstant allò disposat al paràgraf anterior, la sessió es podrà 
celebrar, sense necessitat de convocatòria prèvia, quan estant reunits 
tots el membres del Consell, per unanimitat acorden donar-li a l’acte 
caràcter de sessió.
3.- Les reunions del Consell es podran celebrar en una o en diverses 
sessions. En este cas es complimentarà per cadascuna allò disposat 
al punt 1.
Art. 9.-
De conformitat amb allò que preveu l’article 3.4 d’este Reglament, 
podran incloure amb caràcter excepcional especialistes que s’estimen 



149N.º 30
4-II-2012

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

necessaris a petició d’un terç dels membres del Consell, sempre que 
se sol·licite per escrit dirigit al President.
La presència d’estes especialistes es limitarà al temps precís per a 
informar sobre els extrems que foren consultats.
Art. 10.-
El President ordenarà el desenvolupament dels debats auxiliat pel 
Secretari. 
Art. 11.- 
1.- Els acords del Ple del Consell s’adoptaran per majoria simple 
dels membres presents.
S’entén majoria simple quan els vots afirmatius són superiors en 
número als negatius. Els empats seran decidits pel vot de qualitat del 
President.
Les votacions seran secretes si així ho sol·liciten com a mínim dos 
membres del Consell.
2.- No és tractarà fora de l’ordre del dia cap assumpte, excepte si es 
declara urgent per una majoria absoluta dels membres presents al 
Consell.
3.- Els Vocals podran fer constar a l’acta el seu vot contrari a l’acord 
pres i els motius que ho justifiquen.
Art 12.- 
Les sessions tindran caràcter públic, i abans de la finalització de la 
sessió s’obrirà un torn de precs i preguntes per als assistents a la 
sessió i que constaran a l’acta de la mateixa.
El President serà l’encarregat d’obrir el torn de precs i preguntes, 
marcant l’ordre en què intervindran els sol·licitants.
Els membres del Consell no tindran obligatorietat de contestar a les 
preguntes formulades pels assistents a la sessió del Consell si ho 
estimen oportú. 
Els precs efectuats no tindran cap caràcter vinculant.
Art.13.- 
1.- De cada sessió s’alçarà acta, constant a la mateixa la indicació 
de les persones que han assistit, la circumstància de lloc i temps en 
què s’ha celebrat, els punts principals de la deliberació, la forma i 
resultat de la votació i el contingut dels acords adoptats.
Les actes seran firmades pel President i el Secretari i s’aprovaran en 
posterior sessió o en la mateixa si es fa constar.
2.- Amb les actes es formarà un llibre d’actes que serà custodiat a 
l’Ajuntament de Benimodo. Dit llibre ser públic i es podrà consultar 
per tot aquell que vullga, prèvia sol·licitud per escrit dirigida al 
President del Consell.
CAPÍTOL II. 
DE LES COMISSIONS.
Art. 14.-
1.- El Consell Municipal d’Esports i Joventut podrà acordar la for-
malització de Comissions Tècniques quan l’especialització dels as-
sumptes a tractar així ho aconsellen.
2.- El Ple del Consell determinarà les persones que les constituiran, 
objecte, duració i demés condicions de la seua activitat.
Art. 15.-
1.- Les comissions tècniques estaran formades per entre 3 i 5 mem-
bres, dels quals, almenys un formarà part del Consell d’Esports i 
Joventut.
2.- A excepció del President, cada membre del Consell podrà pertàn-
yer com a màxim, a tres Comissions Tècniques, i sempre que així 
ho acorde el Ple del Consell.
3.- De conformitat amb allò establert a l’article 3.4 d’este Reglament, 
podran participar en les Comissions aquells especialistes que el Ple 
del Consell ho estime necessari, que tindran veu però no vot.
Art. 16.-
Cada Comissió Tècnica consensuarà, entre els seus membres i amb 
el Ple del Consell, tot allò que afecta al seu funcionament: convoca-
tòria de les sessions, forma de prendre els acords, etc.
Art. 17.-
De les sessions de les Comissions Tècniques s’elaboraran els res-
pectius informes, en els quals es redactaran els aspectes tractats i les 
conclusions a les quals s’han arribat. Estos informes seran custodiats 
per l’Ajuntament, seran públics i podran ser consultats per tota 

aquella persona que així ho vullga, prèvia sol·licitud amb escrit di-
rigit al President del Consell.
CAPÍTOL III. 
ATRIBUCIONS DELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’ESPORTS I JOVENTUT.
Art. 18.-
El President del Consell i els Presidents de les diferents Comissions 
Tècniques, tindran les següents funcions i atribucions:
a) Convocar les reunions i elaborar l’ordre del dia de les mateixes.
b) Presidir i moderar les reunions assegurant el normal desenvolu-
pament de les deliberacions, auxiliat pel Secretari.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat els empats de les votacions.
d) Aplicar les normes que regulen el Consell.
e) Vetllar perquè els acords siguen notificats als òrgans pertinents de 
l’Administració.
f) Sol·licitar dels Vocals els informes que s’estimen convenients.
g) Exercir quantes funcions corresponguen.
h) Respondre a les propostes elevades pels membres del Consell.
Art. 19.- 
Correspon al Vicepresident, a més de les seues funcions com a Vocal, 
substituir el President del Consell en casos d’absència, malaltia o 
causa justificada.
Art. 20.- 
El Secretari del Ple i de les Comissions Tècniques del Consell, a més 
de les funcions de Vocal farà les següents:
a) Preparar i remetre als Vocals la documentació que ha d’acompanyar 
als assumptes inclosos a l’ordre del dia.
b) Assistir el President en el desenvolupament de les sessions.
c) Redactar les actes de les sessions.
d) Donar fe dels acords adoptats i realitzar les accions administrati-
ves precises per a la seua notificació i execució.
Art. 21.- 
Els membres del Consell Municipal d’Esports i Joventut tindran les 
següents funcions i atribucions:
a) Assistir a les reunions plenàries i a les comissions a les que estiguen 
adscrits, intervenir en els debats i participar amb el seu vot a les 
decisions.
b) Proposar tantes iniciatives com estimen oportunes per a afavorir 
les distintes àrees esportives i de joventut que interessen al poble de 
Benimodo. 
c) Sol·licitar la inclusió a l’ordre del dia d’aquells assumptes que 
estimen oportuns, mitjançant escrit dirigit al President del Consell o 
de les Comissions en els què estiguen.
d) Recollir per mitjà del President del Consell, la informació que 
siga necessària per al compliment dels seus drets i obligacions.
e) Formar part dels Comissions per a les què siguen designats.
f) Sol·licitar el caràcter secret de les votacions.
g) Sol·licitar al President la intervenció d’especialistes.
h) Realitzar estudis, i informes i avaluar tantes consultes com li siguen 
sol·licitades pel plenari de l’Ajuntament de Benimodo.
DISPOSICIÓ FINAL.- 
Es faculta al Ple de l’Ajuntament de Benimodo per a adoptar els 
acords necessaris per al desenvolupament i aplicació del present 
Reglament, prèvia derogació del reglament anterior.”
El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la 
seua publicació al Butlletí Oficial de la Província de València. 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Benimodo, 10 de gener de 2012.—L’alcalde, Francisco Teruel Ma-
chí.
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