Es va assabentar el Ple del Conveni signat el 29.04.04.

ESTATUTS DEL CONSORCI CENTRE DE
TECNIFICACIÓ ESPORTIVA CALVIÀ
Capítol I
Denominació, capacitat, objecte, domicili i durada
Article 1
Es crea el consorci Centre de Tecnificació Esportiva Calvià d'acord amb l'article 6 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, l'article 85 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autònoma, l'article 110 del Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, de disposicions legals vigents
en matèria de règim local, i l'article 47 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
Article 2
El Consorci té plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, gravar i vendre béns de tota mena,
per contreure obligacions, adquirir drets i per executar qualsevol tipus d'accions civils, administratives i
penals.
Article 3
1. L'objecte del consorci és la construcció d'un centre de tecnificació esportiva al municipi de
Calvià, i gestionar-lo.
A aquest efecte, l'Ajuntament ha d'efectuar totes les actuacions que siguin necessàries per
adaptar la construcció del centre de tecnificació esportiva a la normativa vigent.
2. Per acomplir aquesta finalitat, el consorci ha de dur a terme les actuacions següents:
a) Contractar, mitjançant el procediment administratiu aplicable legalment, la redacció del
projecte de construcció del centre de tecnificació esportiva, tot seguint els requisits i les condicions que
exigeix la normativa estatal aplicable a las classificacions d'aquest tipus.
b) Contractar, mitjançant el procediment administratiu aplicable legalment, la construcció del
centre de tecnificació esportiva, inclosa, si escau, l'adquisició dels terrenys idonis per construir-lo.
c) Gestionar el centre mitjançant la fórmula que els òrgans rectors considerin més oportuna. En
concret, si escau, es pot utilitzar la figura jurídica del contracte de concessió d'obres públiques, de manera
que l'empresa adjudicatària de l'obra de construcció tingui dret a explotar l'obra.
3. En concret, de conformitat amb la normativa aplicable i amb la Resolució de 17 de juny de
2002 del Consell Superior d'Esports, el centre ha d'atendre fonamentalment el perfeccionament dels
esportistes i ha de complir els requisits següents:
a) Ha d'estar dotat d'una instal·lació esportiva d'interès esportiu autonòmic.
b) Ha d'estar dotat d'instal·lacions esportives de caràcter multidisciplinari.
c) Ha de disposar d'una residència situada a prop dels espais esportius i dels centres acadèmics,
amb zones d'estudi i de convivència.
d) Ha de disposar de tutors que tinguin cura de l'educació integral dels i de les esportistes.
e) Ha de disposar d'un servei mèdic esportiu dirigit a prevenir i a curar lesions i malalties i
readaptar a l'esforç.
Article 4
El consorci té el domicili al carrer de Julià Bujosa Sans Batle, núm. 1, de Calvià.
Article 5
1. La constitució del consorci té efectes des que les tres administracions consorciades
subscriguin el conveni corresponent i la seva durada és indefinida.
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2. No obstant això, el consorci es pot dissoldre, amb l'adopció prèvia dels acords corresponents,
per: a) l'acord de tots els membres consorciats i b) per la impossibilitat legal o material de complir-ne els
objectius.
3. En els casos de dissolució, les entitats integrants del consorci han d'afrontar els compromisos
adquirits fins a la data en què formalment se n'acordi la dissolució.
4. L'acord de dissolució del consorci implica l'obertura del procediment de liquidació
corresponent.
Capitol II
Membres del consorci
Article 6
1. El consorci està integrat pels membres consorciats i pels membres adherits.
2. Són membres consorciats el Govern de les elles Balears, l'Institut de Serveis Socials i
Esportius del Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià.
3. Poden ser membres adherits les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense
ànim de lucre, entre les finalitats de les quals figuri promoure l'esport, que hagin adoptat legalment l'acord
de participar-hi i que hagin estats admeses com a tals, d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts
4. Qualsevol entitat integrant del consorci pot separar-se'n sempre que ho faci mitjançant un
preavís adreçat ala Junta Rectora amb una antelació mínima de tres mesos. Es poden excloure del
consorci les entitats adherides que en contradiguin els objectius de manera oberta.
En el cas de separació d'algun membre, el membre separat ha de respondre dels compromisos
adquirits fins a la data en què sigui efectiva la separació.
Capítol III
Òrgans del consorci
Article 7
El Consorci es regeix pels òrgans següents:
- la Junta Rectora
- la Presidència de la Junta Rectora
- la Comissió Executiva
- la Gerència
Article 8
La Junta Rectora està integrada pels membres següents:
- President o presidenta: el president o la presidenta del Govern Balear.
- Vicepresident primer o vicepresidenta primera: el batle o la batlessa de Calvia.
- Vicepresident segon o vicepresidenta segona: el consellera o la consellera competent en matèria
d'esports.
- Els vocals següents:
- Dues persones representants del Govern de les Illes Balears en el consorci.
- Una persona representant de l'Institut de Serveis Socials i Esportius.
- Dues persones representants de l'Ajuntament de Calvià.
- Si escau, fins a dues persones representants elegides pels i entre els membres adherits.
- Secretari o secretària: una persona membre elegida d'entre els vocals.
Article 9
1. La Junta Rectora és l'òrgan sobirà del consorci i té les funcions següents:
a) Aprovar les normes d'administració i de direcció del consorci.
b) Aprovar la incorporació dels membres adherits.
c) Modificar la seu i el domicili del consorci.
d) Aprovar els pressuposts, els balanços i el compte de pèrdues i de guanys del consorci.
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e) Representar el consorci davant qualsevol institució pública o privada, interposar reclamacions
administratives, civils o penals de qualsevol tipus i, en general, reclamar totes les accions oportunes en
defensa dels seus drets.
f) Aprovar les plantilles de personal, fixar-ne les retribucions i, en general, totes les resolucions
en matèria de personal tant funcionari com laboral.
g) Censurar comptes.
h) Acordar la modificació d'aquests Estatuts.
i)Acordar la dissolució i la liquidació del consorci.
j) Acordar la formalització d'operacions de crèdit i d'endeutament.
k) Acordar la formalització de convenis, d'acords o de contractes o la participació del consorci
en negocis, en societats, en consorcis, en entitats o en empreses públiques o privades.
2. Aquestes funcions es poden delegar en el president o la presidenta del consorci o en la
Comissió Executiva, llevat de les indicades en els apartats a), b), c), d), h), i) i j).
Article 10
1. El president o la presidenta de la Junta Rectora té les funcions següents:
a) Exercir la representació del consorci.
b) Disposar la convocatòria de les sessions de la Junta Rectora i fixar-ne l'ordre del dia.
c) Presidir les sessions de la Junta Rectora i dirimir els empats amb el seu vot.
d) Assegurar que es compleixen les lleis.
e) Visar les actes de reunió i els certificats dels acords de la Junta Rectora.
2. El vicepresident primer o la vicepresidenta primera de la Junta Rectora substitueix el president
o la presidenta en casos de vacant, absència i malaltia.
3. El vicepresident segon o la vicepresidenta segona de la Junta Rectora substitueix el
vicepresident primer o la vicepresidenta primera en casos de vacant, absència, i malaltia
Article 11
1. La Comissió Executiva és l'òrgan encarregat de la direcció tècnica del consorci i de
l'assessorament de la Junta Rectora.
2. Integren la Comissió Executiva:
a) El president o la presidenta, d'entre els membres que ho siguin en representació de
l'Ajuntament de Calvià.
b) Dues persones representants d'entre els membres que ho siguin en representació del Govern
de les Illes Balears.
c) Una persona representant de l'Institut de Serveis Socials i Esportius del Consell Insular de
Mallorca, que és representant d'aquesta entitat a la Junta Rectora.
d) Una persona representant, d'entre els membres que ho siguin, en representació de
l'Ajuntament de Calvià.
d) Una persona representant d'entre els vocals que ho siguin en representació dels membres
adherits.
3. Les funcions de la Comissió Executiva són:
a) Executar els acords de la Junta Rectora que aquesta li encomani.
b) Proposar a la Junta Rectora els plans i els projectes del consorci.
c) Redactar-ne els pressuposts anuals.
d) Supervisar les actuacions i el funcionament del consorci.
e) En general, dur a terme qualsevol altra tasca que no estigui atribuïda a la Junta Rectora o que
aquest òrgan li delegui.
Article 12
Ha de nomenar i separar el director gerent o la directora gerent del consorci la Junta Rectora, a
proposta del president o la presidenta. Li corresponen les funcions següents:
a) Gestionar de manera directa les activitats del consorci i administrar els recursos, segons els
acords de la Junta Rectora i de la Comissió Executiva.
b) Redactar l'avantprojecte de pressuposts i les memòries anuals.
c) Realitzar i gestionar l'inventari de béns.
d) Fer les funcions de cap de personal.
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e) Subscriure les nòmines i ordenar les despeses, amb la limitació que determini la Junta
Rectora.
f) En general, dur a terme totes les funcions que li delegui la Comissió Executiva.
Capítol IV
Funcionament
Article 13
1. La Junta Rectora ha de tenir sessions com a mínim quatre vegades l'any. També s'ha de reunir
sempre que n'estableixi la convocatòria el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o quan ho
sol·liciti la tercera part dels membres amb dret a vot.
2. La Comissió Executiva s'ha de reunir com a mínim una vegada cada mes. També s'ha de
reunir sempre que n'estableixi la convocatòria el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o quan ho
sol·liciti la meitat dels membres amb dret a vot.
3. De cada sessió, se n'ha d'estendre l’acta corresponent, que ha de signar el secretari o la
secretària de l'òrgan i ha de dur el vistiplau del president o la presidenta.
4. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia corresponent, i amb una antelació
mínima de 48 hores abans de la data de la sessió.
5. Les sessions es consideren constituïdes vàlidament en primera convocatòria quan hi són
presents més de la meitat dels membres; en segona convocatòria, cal un terç dels membres que componen
els òrgans col·legiats.
6. En tot el que no preveuen aquests Estatuts, cal aplicar el que disposen amb caràcter general
per als òrgans col·legiats l'article 22 i els següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 14
1. Els acords s'han d'adoptar per majoria de la meitat més un dels membres dels òrgans
col·legiats presents en el moment de la votació.
2. És necessari el vot favorable de la meitat més un del nombre dels membres amb vot per poder
adoptar vàlidament els acords en les matèries següents:
- proposta de modificació dels Estatuts
- proposta d'admissió o d'exclusió dels membres adherits
- aprovació del pressupost
- operacions d'endeutament
Per aprovar l'acord de liquidació i dissolució del consorci cal la unanimitat dels membres amb
dret a vot.
4. Així mateix, per modificar substancialment els Estatuts i per prendre acords relatius a la
dissolució i la liquidació del consorci cal la ratificació de les administracions públiques consorciades.
Capitol V
Règim financer
Article 15
1. El director gerent o la directora gerent ha de presentar la comptabilitat i els comptes de
pressuposts i l'administració del patrimoni a la Comissió Executiva, que ha de proposar-los a la Junta
Rectora perquè aquesta els aprovi.
2. La comptabilitat i el règim de comptes s'han d'adaptar al que disposa la normativa vigent que
reguli la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques.
3. El consorci queda sotmès al control financer, a través de procediments d'auditoria, que han
d'exercir els òrgans corresponents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
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Article 16
Per dur a terme els seus objectius, el consorci disposa dels recursos següents:
a) Les aportacions dels seus membres.
b) Els rendiments de les activitats del consorci.
c) Les subvencions i les ajudes de tot tipus.
d) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels convenis o dels concerts amb els
organismes, les entitats o les empreses públiques o privades.
e) Qualssevol altres recursos no prevists en els punts anteriors.
Article 17
El patrimoni del Consorci està integrat pels béns de qualsevol tipus que adquireixi en el curs de
la seva gestió, de forma onerosa o gratuïta, o que li assignin en propietat els membres.”
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