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Ajuntament d’Aielo de Malferit
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 23 de juliol
de Participació Ciutadana, una vegada resoltes les al.legacions presentades, la qual cosa es publica a l’efecte de l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
El text íntegre del contingut de l’acord es el següent:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions que fan referència als articles
4, 6.6, 8.1c) i 16.2, per raons autoorganització i adequat funcionament
d’aquesta administració, d’acord allò expressat en l’informe de
data 15 de juliol de 2020, del qual es remetrà còpia als interessats
SEGON.- Desestimar l’al·legació que fa referència a l’article 22 bis i
a aquella plantejada a l’últim apartat relacionada amb l’article 133 de
la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, atenent a aspectes normatius,
d’acord a allò expressat en l’informe de data 15 de juliol de 2020,
del present Acord.
TERCER.- Estimar parcialment les al·legacions platejades als
articles 8.2 i 8.3, per raons de conveniència i oportunitat, d’acord
allò expressat en l’informe de data 15 de juliol de 2020, del qual
present Acord.
QUART.- Estimar parcialment les al·legacions platejades a l’article
6.7, en relació amb l’expedient d’aprovació del Reglament orgànic
municipal de participació ciutadana, per raons autoorganització i
adequat funcionament d’aquesta administració, d’acord allò expressat
en l’informe de data 15 de juliol de 2020, del qual es remetrà còpia
CINQUÈ.- Estimar les al·legacions als articles 15 i 16.3b) en relació
amb l’expedient d’aprovació del Reglament orgànic municipal de
participació ciutadana, pels motius expressats en l’Informe de data 15
de juliol de 2020, del qual es remetrà còpia als interessats juntament

del text de Reglament Orgànic Municipal de Participació Ciutadana,
una vegada resoltes les reclamacions presentades i incorporades a
recull als annexos.
de la Província de València i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
entrant en vigor segons el previst en l’article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica
d’aquest Ajuntament http://aielodemalferit.sedelectronica.es.
HUITÈ.- Facultar a ALCALDE per a subscriure i signar tota
classe de documents i en general per a tot el relacionat amb aquest
assumpte».
El Reglament queda redactat en els següents termes:
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
ÍNDEX
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Participació ciutadana.
Article 2. Objectius.
TÍTOL I. ELS DRETS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Article 4. Dret a la participació.
Article 5. Dret a la informació.
Article 6. Dret a la petició.
Article 7. Dret d’audiència.
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Article 8. Dret a la iniciativa ciutadana.
Article 9. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments.
Article 10. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals.
Article 11. Dret a la consulta popular o referèndum.
Article 12. Dret de reunió.
Article 13. Promoció efectiva dels drets de participació.
TÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Secció Primera: Sistemes d’Informació
Article 14. Servei d’Atenció al Públic.
Article 15. Pàgina web municipal i App “Aielo de Malferit a un
clic”.
Secció Segona: L’audiència pública.
Article 16. L’audiència pública.
Secció Tercera: El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
Article 17. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Article 18. Requisits de les Entitats.
TÍTOL III. ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Article 19. Caràcter dels òrgans.
Article 20. Els Consells sectorials.
Article 21. Composició i funcionament.
TÍTOL IV. FOMENT DE LES METODOLOGIES PARTICIPATIVES
Article 23. Foment de les metodologies participatives.
TÍTOL V. DE LA CONSULTA POPULAR
Article 24. Consulta popular.
Article 25. Drets davant d’una consulta popular.
Article 26. Tràmits.
TÍTOL VI. DE L’ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ
Article 27. Enquesta de participació
Article 28. Grup Promotor Ciutadà
Article 29. Informació pública
Article 30. Realització de l’enquesta
Article 31. Caràcter de les enquestes
Article 32. Celebració o anul·lació de l’enquesta ciutadana
Article 33. Publicitat
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La participació ciutadana és un dels punts fonamentals de la política
democràtica d’un país i de cadascun dels seus Municipis. La mateixa
ha estat regulada en diferents normes, des de la Constitució Espanyola
de 1978, passant per la Carta Europea d’Autonomia Local, la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i les Recomanacions del Consell d’Europa.
Entre les actuacions que l’article 9.2 de la Constitució Espanyola
encarrega als poders públics per a afavorir l’exercici en plenitud
dels drets i llibertats individuals, es contempla la de facilitar la
participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural
i social, sent la participació en els assumptes públics, directament o
per mitjà de representants, un dret de la població atorgat per l’article
23 de la nostra Carta Magna que, en l’àmbit local, ha sigut recollit
pel Capítol IV (informació i participació ciutadanes) del Títol V de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
(LRBRL d’ara endavant).
Així, l’article 69 LRBRL, disposa que les Corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seua activitat i la participació
de tota la ciutadania en la vida local, si bé estableix el límit que
tant les formes, com els mitjans i procediments de participació que
aquelles establisquen en exercici de la seua potestat d’acte organització no podran en cap cas menyscabar les facultats de decisió que
corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei.
Per part seua, l’article 70 bis, afegit per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de Mesures per a la racionalització del Govern Local
disposa que els Ajuntaments hauran d’establir i regular en normes
de caràcter orgànic procediments i òrgans adequats per a l’efectiva
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en l’àmbit del municipi en el seu conjunt com en el dels districtes,
en el cas que existisquen en el municipi aquestes divisions territorials; i l’article 72 estableix que les Corporacions locals impulsen
la participació de les associacions per a la defensa dels interessos
generals o sectorials de la població en la gestió de la Corporació
en els termes de l’article 69.2, podent a tals efectes ser declarades
d’utilitat pública.
La participació ciutadana s’ha convertit així en un dels elements
bàsics en el govern i administració de les entitats locals, i els
Ajuntaments són conscients que la participació ha de ser un principi
inspirador de tota actuació municipal, i complement de la democràcia representativa, en una societat en la qual la ciutadania, com a
membre d’una comunitat política, reclama una presència activa en
part en alguna cosa, i sentir-se part d’una ciutat és participar en el
seu govern i gestió.
Al llarg de la història democràtica s’ha comprovat que la participació
ciutadana s’ha limitat a les relacions entre l’Ajuntament com Ens
atives individuals de la població. La nostra Constitució reconeix el
dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà
de representants lliurement triats en eleccions periòdiques de sufragi
universal i el dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i
càrrecs públics amb els requisits que assenyalen les Lleis.
Aquest Ajuntament pretén impulsar i afavorir per tots els mitjans
al seu abast, la potenciació de la participació ciutadana en la gestió
municipal; en este sentit s’ha redactat el present Reglament.
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Participació ciutadana.
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit, exercint la potestat reglamentària i
d’autoorganització que atorguen els articles 4 i 20.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 24.b)
del Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
i l’article 4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
funcionament de participació ciutadana en el seu Municipi.
Article 2. Objectius.
L’Ajuntament pretén, mitjançant aquest Reglament, aconseguir els
objectius que s’enumeren a continuació i que tindran el caràcter de
principis bàsics:
i serveis.
cions en la gestió municipal respecte a les facultats de decisió que
corresponen als òrgans municipals representatius.
la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

població del terme municipal.
culturals, socials o de salut, així com qualsevol altres que, pel seu
contingut especial, ho considere convenient l’Ajuntament o ho haja
Registre Municipal.
popular.
ciutadania.
Article 3. Els preceptes d’aquest Reglament s’aplicaran preferentment sempre que no vagen en contra de disposicions de rang legal
que siguen d’obligat compliment.
TÍTOL I. ELS DRETS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Article 4. Dret a la participació.
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sentar propostes o actuacions o projectes de reglaments en matèria
de competència municipal.
2.- Aquestes iniciatives haurien de ser sotmeses a debat i votació pel
Ple, sense perjudici que siguen resoltes per l’òrgan competent per
raó de la matèria. Prèviament es requerirà l’informe de legalitat de
Secretaria de l’Ajuntament, així com l’informe d’Intervenció quan
la iniciativa afecte a drets i obligacions de contingut econòmic de
l’Ajuntament.
3.- Les entitats ciutadanes, sempre que la direcció social i l’àmbit
territorial estiguen situats dins de dit terme. Es consideraran entitats
en el Registre General d’Associacions i en el Registre Municipal
Article 5. Dret a la informació.
1.- És el dret que tenen totes les persones a ser informades, prèvia
petició raonada, i de dirigir sol·licituds a l’Administració Municipal
en relació amb tots els expedients i documentació municipal, d’acord
amb el previst en l’article 105 de la Constitució.
2.- L’Ajuntament té l’obligació d’informar la ciutadania de la seva
gestió administrativa, a través dels mitjans de comunicació, ja siga per
mitjà de bàndols, fullets, Internet, taulers d’anuncis, panells informatius i quants altres mitjans que es consideren que siguen necessaris,
amb les úniques limitacions prescrites per les lleis, especialment les
que fan referència als drets de protecció de la infància i la joventut
, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.
3.- Les sessions del Ple són públiques; no obstant això, podran ser
secrets el debat i la votació d’aquells assumptes que puguen afectar al
dret fonamental a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, als quals es refereix l’article 18 de la Constitució, quan així
s’acorde per majoria absoluta.
Article 6. Dret a la petició.
1.- Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern
municipal en matèries de la seva competència o demanar aclariments
sobre les actuacions municipals, sense més limitacions que les
establides per les lleis. Les peticions poden incorporar suggeriments
o iniciatives i es presentaran en el registre municipal.
2.- Les peticions es formularan per escrit, podent utilitzar-se qualseva autenticitat, i inclouran necessàriament la identitat de la persona
l’objecte i la persona destinatària de la petició.
En el cas de peticions col·lectives, a més de complir els requisits
anteriors, seran signades per tots els individus peticionaris, havent
nom i cognoms.
3.- Rebut l’escrit de petició, l’Ajuntament procedirà a comprovar
la seva adequació als requisits previstos per la present Llei, i
haurà de declarar-se la seva inadmissió o tramitar- se la petició
corresponent.
4.- Si l’escrit de petició no reuneix els requisits establerts o no
a qui ho ha sol·licitat perquè resolga els defectes advertits en el
termini de quinze dies amb la prevenció que, si així no ho fes, se li
amb expressió de causa.
5.- La declaració d’inadmissibilitat serà sempre motivada i haurà
cinc dies hàbils següents al de presentació de l’escrit de petició.
6.- Una vegada admesa a tràmit una petició, l’Ajuntament vindrà
dos mesos a contar des de la data de la seva presentació.
Article 7. Dret d’audiència.
1.- Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels
procediments o en la realització d’actuacions municipals en els que
manifesten un interès legítim.
Les persones interessades en un procediment, una vegada que estiga
resolució, es posarà de manifest a les persones interessades o als seus
representants perquè en el termini no inferior a deu dies o superior
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b) L’alcaldia podrà denegar la intervenció, especialment si és un
que s’estimen pertinents.
2.- Es considera igualment dret a l’audiència pública, la presentació
pública d’aquelles actuacions o gestions municipals d’accions
especialment importants per a la vida municipal. Es realitzarà una
exposició de les mateixes i, posteriorment, s’iniciarà un debat entre
l’Ajuntament i la ciutadania. Es recolliran igualment les propostes
de la població.
Article 8. Dret a la iniciativa ciutadana.
1.- La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure
accions o activitats municipals, tals com:
a) El dret a proposar l’aprovació de projectes o reglaments en els
àmbits competencials propis;
b) El dret a proposar assumptes per a la seva inclusió en l’ordre del
dia del Ple municipal;
c) El dret a sol·licitar a l’Ajuntament que faça determinada activitat
d’interès públic municipal, comprometent-se les persones sol·licitants
a aportar mitjos econòmics, bens, drets o treball personal.
2.- Per a formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d’aprovació
sufragi actiu en les eleccions municipals, podran exercir la iniciativa
popular, presentant propostes d’acords o actuacions o projectes de
reglament en matèria de competència municipal. Estes iniciatives
hauran de subscriure almenys per un 10% de la població municipal
amb dret a vot.
3.- Per a efectuar propostes sobre assumptes que s’han d’incloure en
l’ordre del dia del Ple i que no es referisquen a la iniciativa prevista
en l’apartat anterior, s’exigirà que ho sol·liciten un mínim del 10%
de les entitats inscrites en el Fitxer Municipal d’Entitats, les quals
de l’assemblea en la que es va decidir. Igualment, ho podrà sol·licitar
qualsevol persona empadronada en la població, amb el recolzament
mencionat article 70.bis), apartat 2, de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Complits aquests requisits, l’Alcaldia resoldrà la sol·licitud motivadament en un termini màxim de 15 dies.
4.- La sol·licitud per tal que l’Ajuntament realitze determinada
activitat d’interès públic municipal, es podrà formular per qualsevol
ciutadà o ciutadana, o grups de ciutadans o ciutadanes, mitjançant
escrit que indique clarament què actuació es demana i que mitjans
econòmics o personals pensen aportar les persones peticionaries per
a col·laborar en la seva realització. En el cas de persones menors de
16 anys els o les seus representants legals hauran de validar la petició.
comunicarà a la persona peticionaria, en un termini màxim de 45
actuacions o mesures es prendran.
Article 9. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments.
1.- Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i
suggeriments respecte de l’activitat municipal i dels serveis públics
locals, sense perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.
2.- Les queixes, reclamacions i suggeriments es presentaran al
registre municipal, o mitjançant l’App Municipal “Aielo de Malferit
a un Clic”, sempre que el ciutadà o la ciutadana estiga enregistrada
transparència, realitzarà, en la mesura que els recursos personals
dels quals disposa ho permeten, un informe anual sobre les queixes,
reclamacions i suggeriments presentats per mitjà dels canals habilitats
Article 10. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals.
públiques del Ple de caràcter ordinari, una volta haja acabat, d’acord
amb les prescripcions següents:
a) Els assumptes objecte de la intervenció hauran d’estar directament
relacionats amb altre o altres inclosos en l’orde del dia de la sessió,
o considerar-se d’especial rellevància per a la ciutadania;

en l’ordre del dia, no es considera de rellevància per a la ciutadania,
o si ja s’ha presentat en altra sessió en un període anterior de 3
mesos.
c) La persona sol·licitant farà la seua intervenció i podrà ser contestada per l’alcaldia o regidoria competent. Correspon a l’Alcaldia
ordenar i tancar el torn.
d) En cas que el regidor o la regidora preguntada no puga donar la
resposta de forma immediata, disposarà d’un termini de 30 dies per
a fer- ho per escrit.
e) No s’admetran intervencions en les sessions extraordinàries o
convocades pel tràmit d’urgència.
Article 11. Dret a la consulta popular o referèndum.
1.- Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el Cens Electoral tenen
dret a ser consultats directament sobre assumptes del seu interès,
així com a promoure la consulta popular o referèndum d’acord amb
l’article 70 bis de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local.
2.- La consulta popular o referèndum no podrà tractar en matèria
tributària i s’haurà de referir a àmbits de la competència municipal.
Dins d’una mateixa consulta es pot incloure més d’una pregunta.
3.- Per acordar la seva realització caldrà acord majoritari del Ple
municipal.
4.- No es podran realitzar, cada any, més de dos consultes de les
indicades en aquest article i no es podrà reiterar una mateixa consulta
dintre del mateix mandat.
Article 12. Dret de reunió.
Totes les persones tenen dret a utilitzar els locals, equipaments
i espais públics municipals per a exercir el dret de reunió sense
més condicionaments que els derivats de les característiques de
l’espai i les ordenances municipals, així com del compliment dels
requisits exigits quan es tracte de reunions en llocs de trànsit públic
o manifestacions, d’acord amb la Llei Orgànica 9/1983 Reguladora
del Dret de Reunió.
Article 13. Promoció efectiva dels drets de participació.
1.- D’acord amb aquest Reglament, els drets de participació, a
excepció dels de consulta popular o referèndum, es poden exercir per
qualsevol persona que tinga un interès legítim respecte dels assumptes
relacionats amb l’activitat de l’Ajuntament.
2.- En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament fomentarà
l’associacionisme de les persones i dels grups que es troben en
pitjor situació d’interlocució social i promourà la participació de les
persones migrades.
TÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Secció Primera: Sistemes d’Informació
Article 14. Servei d’Atenció al Públic.
És el servei que atén les peticions i consultes de la ciutadania de
manera presencial, telefònica o telemàtica, procurant una resposta
suggeriments, iniciatives i propostes, així com la realització dels
tràmits administratius que s’acorden.
Article 15. Pàgina web municipal i App “Aielo de Malferit a un
clic”.
1. A la pàgina web de l’ajuntament i al seu portal de transparència,
es donarà informació de les actuacions d’interès general, dels
acords dels òrgans de govern i del Ple Municipal, així com de tots
aquells aspectes que la legislació vigent en matèria de transparència
determine.
Esta ferramenta municipal, informarà de la millor manera possible,
sobre els projectes d’importància per al municipi. Igualment es
podran fer consultes i realitzar els tràmits administratius mitjançant
els procediments que en el seu dia s’acorden. S’impulsarà en la pàgina
web un espai on es puguen presentar idees, opinions, suggeriments,
fòrums de debat sobre temes de interès municipal i similars.
2. “Aielo de Malferit a un clic” és una aplicació municipal d’informació i participació ciutadana per a smartphones, disponible de manera
la informació d’interès per a la ciutadania relativa a notícies, bans,
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esdeveniments, espai associatiu..., entre altres que es consideren
adients a la seua funció.
incidències o realitze suggeriments a l’Ajuntament. De la mateixa
manera es preveu que es puguen articular enquestes de participació
ciutadana relatives a aspectes d’interès per a la població. Per participar, les persones usuàries hauran d’estar enregistrades i, en cap cas
es tindrà en compte els registres que provinguen d’usuaris i usuàries
Secció Segona: L’audiència pública
Article 16. L’audiència pública.
1.- És l’encontre en una data concreta dels o de les responsables
municipals amb la ciutadania per a informar sobre determinades
activitats o programes d’actuació i recollir propostes dels ciutadans
i ciutadanes.
2.- L’alcaldia convocarà, almenys, una cada any per a presentar el
programa d’actuació municipal i les ordenances municipals, amb una
antelació mínima de 15 dies abans del Ple en el que es presenten.
3.- També se’n podran convocar quantes siguen necessàries al llarg
de l’any a iniciativa municipal o a proposta de:
a) un 5% de les persones inscrites al padró municipal majors de
16 anys.
b) un número d’associacions o grups no inferior al 20% dels inscrits
en el Fitxer Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Secció Tercera: El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
Article 17. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes serà únic per a totes les
Associacions i Entitats que complisquen els requisits sol·licitats en
l’article següent.
Mitjançant aquest Registre, es permet reconèixer a totes les entitats i
garantir l’exercici de drets que regula aquest Reglament, alhora que
permet conèixer a l’Ajuntament el nombre d’Associacions i Entitats
registrades que existeixen en la comunitat i amb les quals s’ha de
comptar per a realitzar les activitats de participació ciutadana.
Article 18. Requisits de les Entitats.
Les Entitats que funcionen democràticament i no tinguen ànim
de lucre, podran sol·licitar la inscripció en el Registre d’Entitats,
presentant la següent documentació:
- Sol·licitud a l’Ajuntament segons model normalitzat.
- Logotip o imatge corporativa en format digital.
- Còpia del CIF.
- Còpia dels Estatuts i de l’acta de constitució de l’associació,
entitat...
- Domicili o seu social de la mateixa.
- Resolució d’inscripció al Registre d’Associacions de la Comunitat
Valenciana.
TÍTOL III. ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Article 19. Caràcter dels òrgans.
Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, de formulació de propostes i suggeriments, d’acord amb l’article 69 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
La constitució d’aquests òrgans és facultativa i la seva creació haurà
de ser acordada pel Ple per majoria absoluta.
Article 20. Els Consells sectorials.
1.- Els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu i deliberant,
una funció informativa i assessora en l’àmbit municipal, realitzant
aquelles propostes que consideren adequades per afavorir la participació ciutadana.
la participació de la ciutadania en els diferents aspectes que tracten
cadascun d’ells. Dits Consells es poden constituir al voltant de temes
concrets d’interès.
3.- Es constituiran, almenys, els Consells Sectorials de:
- Participació Ciutadana
- Benestar Social
- Local Agrari
- Investigació Històrica

BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

77

- Econòmic Local
- Cultura i Festes
3.- Els Acords dels diferents Consells Sectorials tindran forma
d’informe o proposta i no seran en cap cas vinculants.
Article 21. Composició i funcionament.
1.- El Ple de l’Ajuntament aprovarà la composició, organització i
àmbit d’actuació dels respectius Consells Sectorials que considere
necessaris i adequats per a fomentar la participació ciutadana en
l’àmbit de la seva creació.
2.- Els Reglaments Orgànics d’Organització i Funcionament dels
Consells Sectorials s’han d’aprovar de manera independent segons
el procediment general marcat en la Legislació de Règim Local.
generals que s’aproven en els articles 21 a 23 d’aquest Reglament.
3.- La composició dels Consells Sectorials serà la següent:
- Presidència, que l’ostentarà l’Alcaldia o un membre de la Corporació, nomenat i separat lliurement per l’Alcalde o l’Alcaldessa, que
actuarà com enllaç entre l’Ajuntament i el Consell.
- Vocals:
a) Representants de la Corporació Municipal.
b) Representants d’Associacions inscrites en el Registre Municipal
i/o representants de les Institucions i entitats vinculades amb l’àrea
del Consell
c) Un Secretari o Secretària, designat per acord del Ple del Consell
Sectorial, amb veu i vot.
La composició, d’acord a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, serà equilibrada, no superant
cap sexe el 60%, ni sent inferior al 40%.
4.- Són funcions dels Consells Sectorials les següents:
- Fomentar la protecció i la promoció de la qualitat de vida dels
sectors implicats.
- Assessorar a l’Ajuntament i col·laborar amb ell en l’àmbit del seu
coneixement, presentant iniciatives, suggeriments o propostes per
afavorir el desenvolupament de la matèria de la seva competència.
- Fomentar la participació directa de les persones.
- Afavorir l’associacionisme i la col·laboració individual.
- Emetre informes sempre que els mateixos siguen sol·licitats per
l’Ajuntament en un aspecte concret.
- Fomentar l’aplicació de polítiques integrals encaminades a la
defensa dels drets de les persones.
5.- Els Consells Sectorials es reuniran ordinàriament una vegada
cada tres mesos, remetent-se Acta de totes les reunions als membres
del Consell.
Qualsevol Consell sectorial, així com l’alcaldia podrà promoure la
temes concrets que es caracteritzen per tindre una duració temporal
determinada.
TÍTOL IV. FOMENT DE LES METODOLOGIES PARTICIPATIVES
Article 23. Foment de les metodologies participatives.
1.- S’entén per procés participatiu aquell que de manera integral
contempla les fases següents:
a) Fase d’informació, a través de la qual es tracta de difondre el
conjunt de la ciutadania afectada i la matèria o projecte sobre el
qual es pretén la participació, utilitzant les tècniques metodològiques
pertinents.
b) Fase de debat ciutadà, a través de la qual, i utilitzant les metodologies adequades, es promou el diagnòstic, debat i proposta de la
ciutadania.
c) Fase de devolució, a través de la qual es trasllada a les persones
participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés.
2.- El programa d’actuació municipal preveurà cada any, a proposta
de l’alcaldia, quins projectes s’impulsaran mitjançant estes metodologies.
TÍTOL V. DE LA CONSULTA POPULAR
Article 24. Consulta popular.
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L’Alcaldia, amb l’acord previ de la majoria absoluta del Ple i de
conformitat amb la normativa legal que corresponga en aquest cas,
pot sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència
pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància
a la Hisenda Local.
Article 25. Drets davant d’una consulta popular.
En tot cas, davant la possibilitat d’una consulta popular, l’Ajuntament
reconeix:
1. El dret de la ciutadania empadronada a ser consultada.
2. El dret que la consulta expresse les possibles solucions alternatives,
Article 26. Tràmits.
1.- Correspon a l’Ajuntament fer els tràmits pertinents per a celebrar
la consulta sobre matèries de la seua competència.
2.- També podrà sol·licitar-se la celebració de consulta popular, amb
la resolució prèvia dels acords interessats, per iniciativa ciutadana,
amb la recollida d’almenys el 20% de signatures de recolzament dels
ciutadans i ciutadanes inscrits en el Cens Electoral de la localitat.
3.- En tot allò que no estiga previst en aquest títol, s’actuarà d’acord
amb el que disposa la legislació estatal o de la Comunitat Autònoma,
en especial la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, reguladora de
les distintes modalitats de referèndum.
TÍTOL VI. DE L’ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ
Article 27. Enquesta de participació
La Regidoria de Participació podrà obrir un procés participatiu
d’ampli abast sobre qüestions d’especial rellevància social en el
municipi o per sol·licitud de la ciutadania. Podran, així mateix,
sol·licitar la celebració d’una enquesta ciutadana sobre assumptes
d’especial transcendència per al municipi, un conjunt de ciutadans
i ciutadanes que siguen majors de 16 anys i estiguen empadronades
a Aielo de Malferit mitjançant la presentació, per registre d’entrada,
de 100 signatures en un imprès facilitat per l’Ajuntament en què
conste el nom, el DNI i la signatura. També podran ser sotmesos a
enquesta ciutadana aquells temes que compten amb un nombre de
signatures inferior a 100, si així ho estima oportú la Regidoria de
Participació.
Article 28. Grup Promotor Ciutadà
Es constituirà un grup promotor ciutadà de l’enquesta, amb un mínim
de 3 i un màxim de 5 persones, que es registrarà a l’Ajuntament en
el moment de presentar la proposta, i es farà constar el nom, el DNI
registre d’entrada de l’Ajuntament. Aquest grup promotor ciutadà
podrà retirar la proposta en qualsevol moment presentant un escrit
en el registre d’entrada de l’Ajuntament.
a la convocatòria d’enquesta ciutadana, les quals hauran d’estar
numerades.
La validació de les signatures serà efectuada per la Secretaria de
l’Ajuntament en un termini màxim de 7 dies hàbils.
Article 29. Informació pública
La realització de les enquestes ciutadanes s’anunciaran mitjançant els
canals de difusió telemàtics de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit (web
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Article 31. Caràcter de les enquestes
Les enquestes ciutadanes tindran caràcter consultiu no vinculant, a
l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol tema d’interès municipal,
dins del seu àmbit competencial, incorporant la participació de la
ciutadania no associada i fomentant la participació de la ciutadania
en la presa de decisions.
Article 32. Celebració o anul·lació de l’enquesta ciutadana
Tan sol hi haurà dos motius pels quals una enquesta ciutadana
convocada dins del termini i en la forma escaient no podrà celebrar-se: perquè es retirada pel grup promotor o perquè el Govern
de Govern Local o bé perquè el Ple de l’Ajuntament assumeix la
proposta aprovant-la en votació plenària.
D’altra banda l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, en qualsevol fase
de l’enquesta podrà, en el supòsit d’utilització indeguda amb frau i
dol, exigir les responsabilitats oportunes.
Article 33. Publicitat
Tota enquesta ciutadana que s’òbriga es publicarà a la pàgina web
de l’Ajuntament i es descriurà amb els camps següents:

L’aparició de nous models, experiències o sistemes que afavoreixen
la participació podran ser incorporats a aquesta Instrucció una vegada
avaluats i aprovats per l’òrgan competent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1.- En tot allò que no estiga previst en el present Reglament, s’actuarà
de conformitat amb el que disposen les normes següents: - Llei
7/1985, de 2 d’abril. - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril. - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. - Llei 2/1980,
Règim Local de la Comunitat Valenciana. - I la resta de legislació
2.- La norma serà objecte de revisió i adaptació als canviants contextos socials i participatius.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades quantes Normes Municipals, Acords o Disposicions, contradiguen allò establert en el present Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor una vegada publicat el seu
el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per
remissió d’allò disposat a l’article 70.2 de la mateixa.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Contra el present acord, podrà interposar-se recurs contenciósadministratiu, davant de la Sala del Contenciós-Administratiu del
en València, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà a
la publicació del present edicte, de conformitat amb l’article 46
Administrativa.

Article 30. Realització de l’enquesta
Espí Mompó.
2020/10167
L’Ajuntament podrà habilitar l’opció d’exercir la participació telemàticament, per Internet, mitjançant la implementació de les possibilitats
ja contrastades i segures que permeten les noves tecnologies.
En les enquestes ciutadanes que utilitzen el sistema mixt, telemàtic
i presencial simultàniament, només podrà utilitzar-se un dels canals
habilitats, telemàtic o presencial, per no produir-se duplicitats en la
participació. Tots els ciutadans i ciutadanes gaudiran del mateix dret
en igualtat de condicions i no es podrà atribuir major valoració a la
participació d’un ciutadà o ciutadana sobre un altre en funció de les
seues característiques personals, lloc de residència o via que trie per
a la participació.
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Ajuntament d’Aielo de Malferit

ANUNCI
de 2020, pàgina 74, en el qual apareix publicat “Edicte de l’AjuntaOrgànic Municipal de Participació Ciutadana” d’aquest Ajuntament,
s’ha observat el següent error material:
A l’article 16.3 b) on diu “b) un número d’associacions o grups no
inferior al 20% dels inscrits en el Fitxer Municipal d’Entitats Ciutadanes.”, ha de dir “b) un número d’associacions o grups no inferior
al 10% dels inscrits en el Fitxer Municipal d’Entitats Ciutadanes.”.
El que es publica als efectes oportuns.
Aielo de Malferit, 2 de novembre de 2020.—L’alcalde, Juan Rafael
Espí Mompó.
2020/15264
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