REGLA
AMENT
PAIPO
ORTA

DE
D

PARTICIPACIÓ

CIUTADAN
NA

DE

L
L'AJUNTAM
MENT

DE

EXPO
OSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL
L I. DISPOSICIONS GENERALS
G
Article 1. Objec
cte
Article. 2. Àmbit
Article. 3. Finalitat
L II. DRETS
S DE LA CI
IUTADANIA
A
TÍTOL
Capíto
ol I. Del dret d'informac
ció
Article.4. Dret general
g
d'informació
Article. 5. Accés a arxius i registres
na d'Informació i Atenc
ció a la Ciuta
adania
Article. 6. Oficin
e l'Ajuntame
ent Ple i de les Juntes de
d Govern
Article. 7. Publiicitat de les sessions de
al
Loca
Capíto
ol II. Del dre
et de petició
ó
Article. 8. Titula
ars i objecte
e del dret de
e petició
ar aquest dret
Article 9. Manera d'exercita
ol III. Del drret d'iniciativa i propostta ciutadana
a
Capíto
Article. 10. Inic
ciativa norm
mativa popular
Article. 11. Dre
et de propos
sta
L III. INST
TRUMENTS LOCALS D
DE PARTICI
IPACIÓ CIU
UTADANA
TÍTOL
Capíto
ol I. Dret a la
l consulta ciutadana
c
Article. 12. Con
nsulta popular
sulta en l'elaboració d'o
ordenances i reglamentts
Article.13. Cons
eïnes i Assoc
ciacions
Article. 14. Partticipació dells veïns i ve
p
en el Ple
Article. 15. La participació
p
en
e les Comissions Inforrmatives
Article 16. La participació
ortal de Partticipació Ciu
utadana
Article 17. El Po
l
de pressupostos
Article 18. Participació en l'elaboració
udis, investig
gacions i ob
bservatoris
Article 19. Estu
s veïnals
Article. 20. Les assemblees
L IV. ÒRGA
ANS DE PAR
RTICIPACI
IÓ
TÍTOL
Article. 21. El Consell
C
Loca
al de Particip
pació Ciutad
dana
mposició del Consell Loc
cal de Participació Ciuta
adana
Article. 22.Com
C
Sec
ctorials
Article 24. Els Consells

TÍTOL
L IV. FOME
ENT DE L'ASSOCIACIO
ONISME I LA PARTIC
CIPACIÓ DE
E LA
SOCIE
ETAT CIVIL ORGANIT
TZADA
Capíto
ol I.
Article.
Article.
Article.

Del
25.
26.
27.

Reg
gistre Municiipal d'Assoc
ciacions Veïn
nals de Paip
porta
Objectius del Registre
R
Mun
nicipal d'Ass
sociacions V
Veïnals
La inscripció
i
en
n el Registre
e Municipal d'Associacio
ons Veïnals
Dad
des associattives

ol II. Fomen
nt de l'assoc
ciacionisme
Capíto
Article.28. Recu
ursos per a l'activitat as
ssociativa
ocals i install·lacions
Article. 29. Utilització de lo
stió d'equipa
aments mun
nicipals
Article. 30. Ges
m
Article. 31. Partticipació en la gestió municipal
OSICIÓ AD
DDICIONAL
L PRIMERA
A
DISPO
DISPO
OSICIÓ AD
DDICIONAL
L SEGONA
DISPO
OSICIÓ TR
RANSITÒRI
IA
DISPO
OSICIÓ FINAL

GLAMEN
NT DE PARTI
ICIPACI
IÓ
REG
L'A
AJUNTAM
MENT DE
E PAIPO
ORTA

CIU
UTADAN
NA

DE

EXPO
OSICIÓ DE
D MOTIUS
L'Aju
untament de Paiporta presenta aquest
a
Reg
glament que
e pretén im
mpulsar i
afavo
orir, per totts els mitjan
ns al seu ab
bast, el fom
ment de la participació ciutadana
c
en la
a gestió del municipi de Paiporta
a, sobre la base dels criteris de respecte,
solida
aritat, igualtat, integració i en defe
ensa dels va
alors democ
cràtics i hum
mans.
La pa
articipació és
é un dels pilars
p
sobre els quals s'assenta
s
la idea de dem
mocràcia.
És sinònim
s
de diàleg, co
ohesió sociial, pluralittat i bon govern. Prropicia la
recep
ptivitat dels
s governs i respon a la necessita
at de relació constantt entre la
ciutadania i les institucions
i
que desenvo
olupen l'acciió de govern
n.
polítiques q
La pa
articipació ciutadana
c
és
s un instrum
ment per a la resolució
ó dels proble
emes que
plantteja l'exercici del goverrn, facilita la
a presa de decisions,
d
afavoreix el consens i
evita
a conflictes. És també un factor d
de racionalittzació i de modernitza
ació en el
funcionament de
d l'Adminis
stració púb
blica, poten
nciant l'eficiència en la gestió
muniicipal, i inc
crementant així el benestar social i la qua
alitat de vida de la
ciutadania.
L'ass
sociacionism
me és, d'altrra banda, l'expressió col·lectiva
c
d
del comprom
mís de la
ciutadania amb la seua ciutat, i el voluntariat una
a de les seu
ues express
sions més
comp
promeses i transformad
t
dores, generant una so
ort de capita
al social sobre el qual
s'ass
senta la dem
mocràcia i el rendiment eficient dels governs.
La in
nteracció permanent entre
e
la ciutadania i l'Administrració pública resulta
posittiva. D'un costat,
c
permet que ciutadanes
c
i ciutadans s'implique
en en els
assumptes públiics, aportan
nt el seu critteri i experiència. D'un altre costat, permet
als poders públic
cs acostar-s
se més a la ciutadania i oferir acom
mpanyamen
nt i suport
a l'acció del teixit associattiu. A més, afavoreix que la ciutadania assu
umisca la
esponsabilita
at en l'àmb
bit públic, la qual cos
sa incremen
nta el sentiment de
corre
pertinença a la comunitat i garanteix
x la satisfacció de les seues nec
cessitats i
expe
ectatives.
nt es preté
én construirr un marc jurídic ade
equat als
Amb el presentt Reglamen
ctius que es
s persegueix
xen. Això im
mplica que el govern lo
ocal ha d'affavorir les
objec
condicions, mecanismes i es
spais per a un exercici efectiu de la
a participac
ció.
est Reglame
ent es fonam
menta en el marc consttitucional, e
en el dret fo
onamental
Aque
d'ass
sociació, qu
ue reconeix
x la importtància del teixit asso
ociatiu com a mitjà
d'inte
egració en la
l societat i de particip
pació en els assumptes públics, aix
xí com en
la no
ormativa vig
gent en matè
èria de partticipació, tra
ansparència i govern ob
bert.
Així doncs,
d
és el seu marc normatiu:
n

• Constitució Espanyo
ola.
• Llei 7/19
985,regulado
ora de les b
bases del règ
gim local (LRBRL).
• Llei 39/2
2015, del procediment administrattiu comú de
e les administracions
públiques.
ègim jurídic
c de les administracio
a
ons públiqu
ues i del
• Llei 30//1992,de rè
procedime
ent administtratiu comú..
• Reial de
ecret 2568/1986,reglam
ment d'orga
anització, fu
uncionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF
F).
ànica 1/2006
6, Estatut d'Autonomia de la Comu
unitat Valenciana.
• Llei orgà
• Llei 8/20
010, de règim local de la Comunita
at Valenciana
a.
• Llei 19//2013, de transparènc
cia, accés a la inform
mació pública i bon
govern.
nsparència, bon govern
n i participa
ació ciutada
ana de la
• Llei 2/2015,de tran
a.
Comunitatt Valenciana
• Llei orgà
ànica 1/2002
2, de 22 de març, reguladora del dret
d
d'associiació.
• Reial decret 1497
7/2003, de 28 de no
ovembre, pel qual s'a
aprova el
reglament del registre
e nacional d
d'associacions i de les seues relac
cions amb
els restantts registres d'associacio
ons.
• Llei 14/2008, de 18 de no
ovembre, d'associacion
ns de la Comunitat
C
Valenciana
a.
esta de les disposicions
d
que afecten
n el present reglament.
I la re

TÍTO
OL I. Disposicion
ns generrals
Articlle 1. Objec
cte
El prresent Regla
ament té pe
er objecte g
garantir i regular, d'aco
ord amb els
s principis
de prroximitat, trransparència, accessibiilitat, orientació a la ciu
utadania, ve
ertebració
socia
al i cultura participativa
a, els mitjans, formes i procediments de parrticipació,
tant de manera individual com
c
a través del teixit associatiu
a
lo
ocal, en les activitats
g
munic
cipal de Paip
porta, confo
orme al que es preveu e
en la Constittució i les
i la gestió
Lleis.

Articlle. 2. Àmbiit
L'àmbit d'aplicació d'aques
st Reglament, en els termes esttablits en cada
c
cas,
es persones
s físiques in
nscrites en el
e padró mu
unicipal i a totes les
inclou a totes le
ats inscrites
s en el Reg
gistre munic
cipal d'assoc
ciacions veïïnals, sempre que la
entita
seua adreça soc
cial i el seu àmbit territtorial estiga situat dins del terme municipal
del Paiporta, o que dese
envolupen accions i programes subvencio
onats per

l'Ajun
ntament i/o dirigits a la
a ciutadania del municip
pi.

Articlle. 3. Finallitat
L'Aju
untament de
e Paiporta, a través de
el present Reglament,
R
pretén els següents
objec
ctius, que se
erviran, en el seu cas, com a criterris d'actuaciió:
• El desen
nvolupament efectiu de
e la participació ciutada
ana conform
me al que
es preveu en els articles 9.2 i 23.1 de la Con
nstitució.
ar la participació de la ciutadania en els a
assumptes públics, i
• Impulsa
establir no
oves vies de
e participació que garan
ntisquen el desenvolupa
ament de
la democrà
àcia particip
pativa i l'efic
càcia de l'ac
cció pública.
ació sobre l''activitat mu
unicipal. Potenciar el
• Facilitar la més àmplia informa
ssociacions i les estructtures admin
nistratives
diàleg entre la ciutadania, les as
s.
municipals
ar la vida associativa en el mun
nicipi, i garrantir la convivència
• Fomenta
solidària i equilibrada en la lliure concurrènc
cia d'iniciativ
ves ciutadan
nes sobre
ptes públics
s.
els assump
ar la més àmplia parrticipació en
n tots els grans
g
proje
ectes que
• Fomenta
afecten la ciutat per a aconseguirr el desenvo
olupament integral i sos
stenible.
e la ciutada
ania als rec
cursos i esttructures municipals
m
• Garantirr l'accés de
perquè es
spuguen im
mplicar en la gestió dels equip
paments i activitats
municipals
s.
a, recollits
• Fer efecttius els dretts i els deurres dels veïns i veïnes de Paiporta
en l'article
e 18 de la Llei reguladorra de les bases del règiim local (LR
RBRL).
s entitats de la poblac
ció en les inversions
• Implicarr les associacions i les
municipals
s, de manerra que puguen quedarr obertes a la participa
ació de la
ciutadania les decis
sions de la
a Corporac
ció que tin
nguen refle
ex en el
pressupostt municipal..

TÍTO
OL II. Dre
ets de la
a ciutadania
Capíttol I. Del dret d'infformació
Articlle.4. Dret general
g
d'informació
L'Aju
untament de
e Paiporta garantirà
g
a la ciutadan
nia del municipi el seu dret a la
informació sobre
e la gestió de
d les comp
petències i serveis
s
mun
nicipals, d'acord amb
d
s legals vig
gents i la present no
ormativa, amb els únics límits
les disposicions
previistos en l'article 105, pa
aràgraf b), de la Constitució.

untament in
nformarà la
a població de la seua gestió a través de
e la web
L'Aju
muniicipal, dels mitjans
m
de comunicació
c
ó social i mittjançant l'ed
dició de pub
blicacions,
fulletts i bàndo
ols, la col·locació de cartells i tanques publicitàries
p
s, taulers
d'anu
uncis, pane
ells informa
atius, organ
nització d'actes inform
matius, projjecció de
vídeo
os i quants altres
a
mitjans es consid
deren precis
sos.

Articlle. 5. Accé
és a arxius i registres
Tota la ciutadania té drett a obtindre
e còpies i certificacion
ns acreditattives dels
acord
ds de l'Ajun
ntament i els seus ante
ecedents, així
a
com a c
consultar els arxius i
regis
stres, tot aix
xò en els termes que dispose la legislació de desenvolupament de
l'artic
cle 105 de la Constitució.
La de
enegació o la limitació d'aquest dret, en tot allò que afe
ecte la segu
uretat i la
defen
nsa de l'Esta
at, l'esbrina
ament dels d
delictes o la intimitat de les person
nes haurà
de ve
erificar-se mitjançant
m
re
esolució mo
otivada.

Articlle. 6. Oficina d'Inform
mació i Ate
enció a la Ciutadania
C
En le
es dependèn
ncies municipals existirrà un servei municipal d
d'informació
ó, atenció
i ges
stió de tràm
mits, Unitat Integral
I
d'A
Atenció a la Ciutadania-- Oficina ÚN
NICA, que
es regularà
r
se
egons el seu
s
propi reglament intern, i amb les següents
carac
cterístiques i funcions:
s:
Característiques

•

•

L'oficin
na ÚNICA configura
c
un
n servei mu
unicipal de caràcter horitzontal
que re
ecull informa
ació d'interé
és per a la ciutadania i té com a finalitat
millora
ar i facilitar l'accés als s
serveis que presta l'Adm
ministració municipal
i les se
eues relacion
ns amb els ciutadans
c
i les ciutadan
nes.
La info
ormació i atenció a la ciutadania podrà ser g
general o pa
articular i
inclourrà les queixe
es i suggerim
ments que aquesta
a
form
mule.

Funcions:

•

a fi de fa
cepció a le
es ciutadan
nes i als ciutadans,
c
acilitar-los
De rec
l'orienttació i ajud
da que precisen i, en
e particula
ar, la relattiva a la
localitz
zació de dep
pendències i personal fu
uncionari.

•

ntació i infformació, la
a finalitat de la qual és la d'o
oferir els
D'orien
aclarim
ments i ajud
des d'índole pràctica qu
ue les ciutad
danes i els ciutadans
c
requerreixen sobre
e procedime
ents, tràmitts, requisits i documen
ntació per
als pro
ojectes, actu
uacions o so
ol·licituds qu
ue es propos
sen realitzar, o per a
accedirr al gaudi d''un servei públic o bene
eficiar-se d'u
una prestac
ció.

•

port al registre electrò
ònic atés l'a
article 16 de
d la Llei
De serrvei de sup

39/201
15, d'1 d'o
octubre, dell procedime
ent adminis
stratiu comú de les
administracions pú
úbliques.

•

De reg
gistre d'entrada per a la
a recepció dels
d
suggeriiments form
mulats per
les ciutadanes i els
e ciutadan
ns per a millorar la qu
ualitat dels serveis o
vol altra mesura que s
supose un major grau de satisfac
cció de la
qualsev
societa
at amb les seues
s
relacio
ons amb l'A
Administració
ó de l'Ajunta
ament de
Paiportta, així com
m d'assistènc
cia a la ciuttadania en l'exercici de
el dret de
petició, reconegut per l'article
e 29 de la Constitució.

•

alitats, les competènc
cies i el
D'inforrmació al públic sobrre les fina
funcion
nament de
els diferen
nts Òrgans
s i Serve
eis depend
dents de
l'Ajunta
ament, així com facilita
ar l'accessib
bilitat i la co
omprensió a aquesta
informació.

•

nalitzar tota l'activitatt relacionad
da amb la publicitat a què es
De can
refereix
x l'article 3,
3 així com
m la resta d'informaciió que l'Aju
untament
proporrcione en virrtut del que disposa l'arrticle 69.1 de
d la LRBRL..

Articlle. 7. Publicitat de le
es sessionss de l'Ajuntament Ple
e i de les Juntes
J
de
Goverrn Local
Les sessions
s
dell Ple seran públiques,
p
e
excepte els casos previstos en l'arrticle 70.1
de la
a LRBRL.
ublicarà en el tauler d'anuncis, i e
en la web de l'Ajuntam
ment i en el Portal de
Es pu
Trans
sparència de Paiporta:
•
•
•

s de l'Ajunta
ament Ple, e
el mateix dia que es
Ordre del dia de les sessions
quen.
convoq
Actes del
d Ple aprov
vades en se
essió plenària.
Resulta
at dels acords adoptats
s per la Juntta de Govern
n Local.

Als efectes
e
establits en l'arrticle 229 de
el ROF, sen
nse perjudic
ci del que es disposa
en l'a
article 70.2 de la LRBRL
L.

Capíttol II. Del dret de petició
p
Articlle. 8. Titullars i objec
cte del dret de peticiió
Totes
s les perso
ones, físique
es o jurídiq
ques, domic
ciliades a Paiporta,
P
de
e manera
indiv
vidual o col··lectiva, pod
dran exercir el dret de petició, e
en els termes i amb
l'abast previst en la norrmativa de desenvolupament de
e l'article 29
2 de la

Cons
stitució, sobre qualsevo
ol assumpte o matèria de
d competèn
ncia municip
pal, llevat
que es
e tracte d'a
assumptes per
p als quals existisca un
u procedim
ment específfic.

Articlle 9. Manerra d'exerciitar aquestt dret
S'exe
ercirà per escrit, poden
nt utilitzar-s
se qualsevoll mitjà, fins i tot els de
e caràcter
electtrònic que puga esta
ablir l'Ajunttament, qu
ue permeta
a acreditar la seua
auten
nticitat, i in
nclourà la id
dentitat de la persona sol·licitant o sol·licita
ants, amb
indicació del número del document
d
na
acional d'identitat, pas
ssaport o ta
argeta de
dència, nacio
onalitat si la
a tinguera, el lloc o el mitjà triat per a la prràctica de
resid
notificacions, l'objecte i la persona
p
desttinatària de la petició.
En ell cas de peticions col·le
ectives, a mé
és dels requ
uisits anterio
ors, serà sig
gnada per
totes
s les person
nes peticion
nàries, have
ent de figurrar al costa
at de la signatura el
nom i cognoms de cadascun
na d'elles.
p
pe
eticionàries podran
p
exigir la confide
encialitat de les seues dades.
d
Les persones
d
escrits,, l'admissió i la tramita
ació de les peticions,
p
així com la
La prresentació dels
resolució d'aque
estes, que haurà de notificar-se en el term
mini màxim
m de tres
meso
os des de la seua presentació, s'ajustarà al previngut en la normativa
n
reguladora del dret
d
fonamental de petició.

Capíttol III. Del dretd'iniiciativa i propostacciutadana
a
Articlle. 10. Inic
ciativa norm
mativa pop
pular
Qualsevol veí o veïna qu
ue gaudi de
e dret de sufragi acttiu en les eleccions
muniicipals podrrà exercir la
l iniciativa
a popular, presentant propostes d'acords,
actua
acions o pro
ojectes de reglaments
r
s de compe
etència mun
nicipal, en
en matèries
els te
ermes regullats en l'artiicle 70 bis de
d la LRBRL de 2 d'abril, sense perrjudici del
que es
e disposa en
e la legislació autonòm
mica corresp
ponent sobre
e aquesta matèria.
m
estes propostes podran
n incorporar una propo
osta de con
nsulta popu
ular local,
Aque
sobre
e assumptes d'especiall rellevància
a per als intteressos dels veïns i le
es veïnes,
que, en cas de
e ser aprovada, es durà a terme
e en els terrmes establits en la
esta.
regulació d'aque
h
de se
er sotmeses
s a debat i votació en el Ple en un termini
Les iniciatives hauran
màxiim de trenta
a dies a com
mptar des d
de la seua presentació,
p
, sense perjjudici que
sigue
en resoltes per l'òrga
an compete
ent per raó
ó de la m
matèria. En cas que
incorrporen una proposta de consulta popular loc
cal, l'acord relatiu a la
a mateixa
serà adoptat perr majoria ab
bsoluta.
L'òrg
gan competent per a resoldre av
valuarà la proposta
p
pe
el que fa a la seua
legalitat, oportu
unitat, cost i efectes, i adoptarà una resolu
ució motiva
ada en el
termini de tres
s mesos, a comptar des
d
de la seua
s
presentació subs
scrita pel
nomb
bre de veïns
s i veïnes co
orresponentt.

Articlle. 11. Dre
et de propo
osta
La proposta
p
ciu
utadana és
s aquella forma
f
de participació
p
mitjançantt la qual

quals
sevol person
na natural o jurídica de
e les indicad
des a contin
nuació, pot dirigir-se
a l'A
Ajuntament per a trasllladar propo
ostes d'actu
uació de co
ompetència i interés
públiic municipal, a fi que es
s duga a terrme.
La propostta ciutadana
a podrà serr individual o col·lectiva
a. Podran promourela:
a) Qualsev
vol persona major de 16 anys inscrrita en el pa
adró municip
pal.
vol entitat ciutadana ins
scrita en el Registre d'e
entitats ciutadanes.
b) Qualsev
c) Qualsev
vol associació empres
sarial, sindic
cat o col·le
egi professiional que
desenvolupe activitats
s en l'àmbit municipal.
d) Qualsev
vol grup veïnal.
p
podrà presentar-se per escrit o a través dels canals diigitals de
La proposta
l'Ajun
ntament i, en
e ella s'ha
a de descriu
ure de mane
era clara en
n què consis
steix i els
motius que la ju
ustifiquen o aconsellen.
No s''admetran propostes
p
qu
ue es limiten a defensa
ar dret o interessos individuals o
col·le
ectius però que
q
siguen aliens a l'intterés públic
c local.
ontingut de la proposta
a, es contes
starà en el termini de
Una vegada considerat el co
trentta dies, des que existisc
ca constància de la seua recepció.

TÍTO
OL III. Instrumen
nts localls de parrticipaciióciutadana
Capíítol I. Drret a la consulta
c
a ciutada
ana
Articlle. 12. Con
nsulta popu
ular
L'Alcaldia, previ acord per majoria
m
abso
oluta del Ple
e i de conforrmitat amb el que es
osa en l'article 70 bis i l'article 71 de la LRB
BRL, podrà sotmetre a consulta
dispo
popu
ular aquells assumptes
s de la competència pròpia municipal que resulten
d'esp
pecial rellev
vància per als interess
sos dels veïns i veïnes
s del munic
cipi, amb
excepció als rela
atius a la His
senda local..
La co
onsulta ciuta
adana, en to
ot cas conte
emplarà:
1.

2.
3.

El dret de
e qualsevol persona ma
ajor de 16 anys
a
i empad
dronada a Paiporta
P
a
ser cons
sultada, se
ense perjudici que, en determ
minats proc
cessos o
instruments de partticipació ciu
utadana, a causa de la
a seua natu
uralesa o
objecte, es consideren altres c
criteris d'ed
dat, especia
alment els dirigits a
promoure
e la particip
pació infanttil, amb els
s límits que
e la normattiva legal
vigent es
stablisca.
El dret a que la cons
sulta expres
sse les possibles solucio
ons alternattives amb
la màxim
ma informació escrita i gràfica
g
possiible.
El dret a rebre inform
mació dels resultats
r
de les consulte
es realitzade
es.

espon a l'Ajuntament realitzar
r
els tràmits perrtinents per a la celebra
ació de la
Corre
consulta ciutada
ana sobre la matèria de
d la seua competènc
cia. També es podrà
elebració de
e consulta ciutadana, prèvia re
esolució dells acords
sol·licitar la ce
interessats, per iniciativa ciutadana
c
a
amb els límits que establisca la normativa
n
nt.
vigen

Articlle.13. Conssulta en l'e
elaboraciód
d'ordenanc
ces i reglam
ments
Amb caràcter prrevi a l'elab
boració de le
es normes reglamentàries locals es
e durà a
sulta públic
ca a través
s del Portal de Participació Ciuta
adana de
terme una cons
l'Ajun
ntament en la qual es recaptarà
r
l'o
opinió dels subjectes
s
id
de les organ
nitzacions
més representattives potenc
cialment afe
ectats per la futura norm
ma sobre:
a) Els prob
blemes que es pretenen
n solucionarr amb la inic
ciativa.
b) La nece
essitat i l’opo
ortunitat de
e la seua aprrovació.
c) Els obje
ectius de la norma.
d) Les pos
ssibles soluc
cions alterna
atives regula
adores i no reguladores
s.
onsulta púb
blica previstt en aques
st article es desenvoluparà de
El trràmit de co
confo
ormitat amb
b l'article 133 de la Lle
ei 39/2015,, d'1 d'octubre, de pro
ocediment
admiinistratiu comú de les administraci
a
ons públiques.

Capítol II. Dret de participació
ódelsveïnss
ntament
entiitatsciutadanes en elsòrganss de l'Ajun

i

ve
eïnes

i

Articlle. 14. Participacióde
elsveïns i v
veïnes i asssociacions
1.

Tots els veïns i veïne
es tenen dre
et a intervin
ndre directa
ament o a través
t
de
sumptes púb
blics de com
mpetència
les seues associacions en la gesttió dels ass
municipal mitjançant la seua partticipació en els diferentts òrgans municipals,
a procediment establitt en presentt Reglamentt.
conforme al

2.

La particip
pació de les
s associacio
ons es produirà en els termes esttablits en
l'article 22
28 del ROF.

Articlle. 15. La participaci
p
ó en el Ple
e
La pa
articipació en
e el Ple mu
unicipal es re
egularà d'ac
cord amb ells drets d'informació,
petic
ció i audiènc
cia establits
s en l'article
e 70 de la LRBRL i la legislació vigent
v
en
aque
esta matèria
a.

Articlle 16. La participació
ó en les ComissionsInformativess
Les entitats ciu
utadanes registrades en el Reg
gistre d'enttitats ciutad
danes de
Paipo
orta, per mitjà de dos representan
nts que trie el Consell Local de Pa
articipació
Ciuta
adana (CLCP
P), podran assistir
a
i inttervindre am
mb dret a ve
eu en les co
omissions
informatives qua
an en l'ordrre del dia fig
guren assum
mptes que iinteressen a aquests
col·le
ectius.

m
pod
dran ser con
nvocades pe
er la Presidè
ència de les diferents co
omissions
Així mateix,
informatives, a les sessions
s que aborden temes sobre els quals aquestes entitats
uen informar específicament. quan
n en les com
missions info
ormatives es
e tracten
pugu
teme
es que afectten de mane
era especial a més de dues
d
àrees, es permetrà
à assistir,
a mé
és, a una persona
p
reprresentant de cadascun
na de les as
ssociacions o sectors
especialment afe
ectats.

Capítol III. Prrocessosparticipatius
Articlle 17. El Po
ortal de Pa
articipació Ciutadana
1.
El Portal de Participac
ció Ciutadan
na és una eina informàttica que l'Aju
untament
aiporta posa
a a la dispo
osició de la seua ciutad
dania a fi de
e fer-los partícips en
de Pa
els assumptes
a
p
públics
de competència municipal, i estableix una via més que
perm
meta facilitarr la més àm
mplia informa
ació sobre la
a seua activ
vitat i participar en la
gestió i determin
nacions ado
optades en l''àmbit municipal.
Aque
est portal d''opinió reco
oneix el drett de la ciutadania a pa
articipar en la gestió
públiica tal com recull la Constitució
C
d 1978 i la Llei 2/20
015, de 2
Espanyola de
d'abrril, de trans
sparència, bon
b
govern
n i participa
ació ciutada
ana de la Comunitat
C
Valen
nciana i la Llei 7/1985
5 de 2 d'abrril, regulado
ora de les b
bases de rè
ègim local
(LRB
BRL).
La Regido
oria de Partticipació Ciu
utadana pla
anifica, coordina i sup
pervisa el
2.
Porta
al de Participació Ciuta
adana, i és responsablle de preve
eure els me
ecanismes
necessaris que permeten
p
as
ssumir totes
s les funcion
ns que té en
ncomanades
s, i vetlar
pel mantenimen
m
nt dels seus objectius.
L'accés operatiu, el registre i la interac
cció amb la
a plataform
ma podrà
3.
restrringir-se exc
clusivamentt a les pers
sones empadronades e
en el municipi, per a
això es coordina
arà amb el padró d'habitants de Paiporta. D'aquesta ma
anera, es
garanteix que la
a informació
ó que es re
ecopila des d'aquesta plataforma
p
ciutadana
c
siga local i fidedigna.
Els instru
4.
uments de participació
ó que pro
oporciona e
el portal permetran
p
realittzar accions
s de consulta, de propo
osta, de debat i de segu
uiment per part
p
de la
ciutadania de manera obertta i transparrent.

Articlle 18. Participació en
n l'elaborac
ció de presssupostos
1.
L'Ajuntament de Paiporta podrrà promoure
e la participació ciuta
adana en
boració de pressupostos
p
s, en l'àmbit de les seu
ues competè
ències, a tra
avés de la
l'elab
prese
entació, la deliberació
ó i l’elecció
ó de propostes en re
elació amb aspectes
puntuals de de
espesa, utilitzant mettodologies participatives, executa
ades per
onal tècnic
c qualificatt de mane
era planific
cada, i po
odrà comp
ptar amb
perso
l'asse
essorament expert en aquesta
a
mattèria.
2.
Per a la re
ealització d'a
aquest proc
cés es consttituirà un grrup motor en
e el qual
omptarà, en
n qualsevol cas,
c
amb la participació
ó del CLPC.
es co
3.

El procés de participa
ació ciutadana comptarrà amb les eines de pa
articipació

necessàries, esp
pecialment amb
a
les refe
erides a les TIC i principalment a través
t
del
al de Particip
pació Ciutad
dana de Paip
porta.
Porta

Articlle 19. Estudis, investtigacions i observator
o
ris
El co
onsistori pod
drà impulsar estudis, in
nvestigacion
ns i observa
atoris, i amb
b aquesta
finalitat, constitu
uir els grups de treballl o comissio
ons que considere oporrtuns, així
c
amb organiismes i en
ntitats esp
pecialitzades
s per al
com establir convenis
nt d'aquests
s.
desenvolupamen
Qued
da oberta la
a possibilitat de creació
ó de Comis
ssions d'Estu
udi, dins de
el Consell
local de Particip
pació Ciutadana (CLPC)), per iniciattiva municip
pal o davan
nt la seua
dema
anda futura per les enttitats ciutadanes d'abas
st sectorial o general, adaptanta
se a les necessittats de participació d'aq
questes i a la
l regulació prèvia.

Articlle. 20. Les assemblee
es veïnals
1.
L'Assemble
ea veïnal és un fòru
um de parrticipació de
e la ciutad
dania del
muniicipi, que ac
ctua com a observatori de les veïnes, veïns i persones jurídiques
j
que resideixen
r
en
e ells.
La seua principal funció serà
à recaptar l'opinió ciutadana
c
sobre el
2.
d
serveis
s i/o actua
acions mun
nicipals, pe
er al seu posterior
funcionament dels
àlisi, debat i extracció d
de conclusio
ons. Així ma
ateix, pretén
n posar a
tractament, anà
sposició del veïnat la major
m
inform
mació i public
citat sobre lles activitats
s i acords
la dis
muniicipals que afecten
a
el seu
s
entorn i facilita la col·laboració
c
ó amb l'Adm
ministració
muniicipal.
L'Assemble
ea estarà presidida
p
per l'Alcaldia
a o regidorr o regidorra en qui
3.
deleg
gue, i estarrà oberta a la participa
ació de les persones i altres entittats a les
quals
s es refereix
x aquest Re
eglament qu
ue residisqu
uen, desenvolupen la se
eua labor
en ell districte o tinguen inte
erés en aquest.
e Secretaria
a seran rea
alitzades pe
el secretari o secretària de la
Les funcions de
e, i l'admiinistració,
Corporació, o funcionari o funcionària en qui delegue
ment tècnic, seran desenvolupades per personal
organització i assessoram
muniicipal.
4.
ea es reuniirà, almenys, una vega
ada a l'any
y. La convoc
catòria la
L'Assemble
realittzarà l'Alcaldia i es pub
blicarà, com
m a mínim, amb quinze
e dies d'anttelació en
els ca
anals de diffusió disponibles, espec
cificant date
es, horaris i contingut d'aquesta,
d
així com
c
les norm
mes i els mecanismes d
d'inscripció.

TÍTO
OL IV. Òrrgans de
e particiipació
Articlle. 21. El Consell
C
loca
al de Partic
cipacióCiuttadana
El Co
onsell local de Participa
ació Ciutada
ana (CLPC) és l'òrgan m
municipal su
uprem de
coord
dinació de les entitats ciutadanes de Paiporta
a i tractarà els temes relatius
r
al
muniicipi, en gen
neral, i fona
amentalmen
nt es respon
nsabilitzarà de les competències
següents:

•
Dictaminar les diferènciies que so
orgisquen en la inte
erpretació
d'aquest Reglament,
R
fer propos
stes sobre les actuacions en ma
atèria de
participació no previs
stes en aqu
uestes i con
ntrolar el co
ompliment, així com,
davant la seua reforma, ser e
escoltat prèviament als
s acords municipals
m
referent a això.
•
Coo
ordinar les propostes
p
a
alternatives
que es pres
senten, perr mitjà de
les persones integrants del mateix CLPC, en el procés d
d'elaboració,, així com
p màxim c
consens dels
s següents fets
f
adminis
stratius:
en la seua aprovació pel
Pressup
postos municipals.
a)
Plans municipals.
m
b)
nt dels problemes que
e es detectten en el municipi
m
i
•
Informar l'Ajuntamen
ersones representants de les associacions, integrants del
d CLPC,
proposar les pe
matives que
e tracten
perquè puguen ser escoltades en les comissions inform
es matèries a què fa refferència l'ap
partat 2 d'aq
quest article
e.
assumptes en le
Proposar actuacions que comp
petisquen a les activ
vitats munic
cipals de
•
cter sectorial o genera
al, i efectua
ar el seguim
ment dels acords adoptats per
caràc
l'Ajun
ntament sob
bre aqueste
es propostes
s.
•
L'aplicació i la concrec
ció de les despeses que
e s'ocasione
en en la pro
ogramació
de le
es activitats del CLPC.
Programarr activitats encaminades a fomen
ntar la partticipació ciu
utadana i
•
l'asso
ociacionisme
e en el mun
nicipi.
Constituir,, dins de le
es seues funcions, les comissions d'estudi i grups de
•
treba
all que estim
me convenie
ents.
•
Elaborar el
e seu propi reglament, modificar-lo
o i donar tra
asllat del mateix a la
Regid
doria de Pa
articipació Ciutadana,
C
p
perquè trasllade la pro
oposta per a la seua
aprov
vació, si esc
cau en el Ple
e municipal.
•
Qualsevol altres funcions que re
eculla el pre
esent Reglament de pa
articipació
ciutadana.

Articlle. 22.Com
mposició de
el Consell lo
ocal de ParrticipacióC
Ciutadana
El Co
onsell local de
d Participació Ciutadan
na estarà fo
ormat per:
a) Presidència: l'alcaldessa o alc
calde, o en el seu lloc lla regidora o regidor
egue.
en qui dele
b) Vicepresidència: la regidora o regidor de Participació Ciutadana.
c) Vocalie
es: dues persones triiades demo
ocràticamen
nt per cada
a Consell
sectorial municipal d'entre
d
les associacio
ons que co
onformen l'esmentat
s
que
e es repres
sente a en
ntitats inscrrites en el Registre
Consell; sempre
d'entitats ciutadanes o que aqu
uesta associiació, amb un àmbit d'actuació
d
pal, desenvolupe actua
acions i prog
grames d'im
mplantació
major al supramunicip
en el municipi.

d) Secretaria: exerc
cirà la secretaria, sen
nse veu nii vot, una persona
a de l'Ajunta
ament.
funcionària
Podra
an ser conv
vidades altrres persone
es com a as
ssessores, amb
a
veu pe
erò sense
vot, a petició de
el CLPC.
Qualsevol entita
at representada en el CLPC podrrà designar la suplènc
cia de les
perso
ones representants.

Artíc
culo23. Funcionamen
nt del Conssell local de Participa
acióCiutada
ana
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10..
11..
12..
13..

De confo
ormitat amb els respe
ectius regla
aments, cada Consell sectorial
municipa
al, d'entre les associacions que conformen l'esmentatt Consell,
triarà le
es seues persones rep
presentants, titulars i suplents, davant
d
el
CLPC.
ó del CLPC,, els consellls sectorials a què es
s refereix
Per a la constitució
l'article 24,
2
hauran de tramita
ar els respe
ectius acord
ds d'integració en el
referit Co
onsell, a la Regidoria d
de Participació Ciutadana, a fi que
e aquesta
incloga, en la prime
era reunió d
del CLPC que tinga lloc
c, un punt de
d l'Ordre
del dia de
edicat a la incorporació
ó de noves persones
p
rep
presentants
s al CLPC.
Una vegada aprova
ada la nova
a composició, la perso
ona que exe
ercisca la
Presidènc
cia, podrà convocar-la.
Perquè el CLPC puga
a prendre và
àlidament acords,
a
serà necessari que,
q
en la
reunió co
onvocada a aquest efec
cte, estiguen
n presents la meitat mé
és una de
les perso
ones integrants, en prrimera conv
vocatòria, i amb quals
sevol que
siga el número en segona, sempre que
q
assistis
squen, alm
menys, la
cia, la Secre
etaria i dues
s Vocalies.
Presidènc
El CLPC establirà la
a periodicita
at de les se
eues reunion
ns, que tind
dran lloc,
almenys,, tres vegad
des a l'any, amb caràctter ordinari.. El Consell es podrà
reunir am
mb caràcterr extraordina
ari quan aix
xí ho determ
mine la Pres
sidència o
ho sol·lic
citen un terç
ç del nombre
e total de pe
ersones inte
egrants.
Qualsevo
ol integrant del Conselll podrà pro
oposar puntts de l'ordrre del dia
fins a huit dies abans de la celebració del CLPC.
C
Qualsevo
ol veïna o ve
eí de Paiportta podrà sol·licitar la se
eua participa
ació en el
Consell de
d Paiporta i en qualse
evol Consell Sectorial, p
per al tracta
ament de
temes prropis de l'à
àmbit d'actu
uació del co
onsell corre
esponent. Pe
er a això
haurà de
e sol·licitar-ho amb anttelació sufic
cient per a poder ser recollit
r
en
l'ordre del
d
dia, i in
ndicar mitja
ançant instà
ància confo
ormada, perr registre
d'entrada
a, el motiu i la temàtic
ca a tractar. Aquesta p
participació serà amb
veu, però
ò sense vot..
Les conv
vocatòries, amb
a
els ord
dres del dia correspone
ents, es fara
an arribar
a les perrsones integ
grants amb una setman
na d'antelació a la celeb
bració del
Consell.
Durant aquest
a
perío
ode, coneguts per la to
otalitat d'inte
egrants del CLPC els
temes a tractar, en
ncara podran ser convo
ocades les persones as
ssessores
af de l'article 22.
referides en el penúltim paràgra
Els acord
ds del CLP
PC s'adoptaran per majoria simp
ple de les persones
presents amb dret a vot en la reunió. Hi haurà majo
oria simple quan els
vots afirm
matius sigue
en més que els negatius.
Les perso
ones integra
ants del CLP
PC tindran dret
d
a veu i vot. En cas
s d'empat
en les vo
otacions, dec
cidirà el vott de qualitatt de la Presid
dència.
Els inform
mes, comun
nicacions, co
onsultes o propostes
p
del Consell hauran
h
de
ser tramiitades a l'òrrgan corresp
ponent.
El CLPC podrà
p
eleva
ar al Ple municipal aque
elles propos
stes que siguen de la

seua com
mpetència, per
p a la seua
a aprovació, si escau.
Es perdrrà la condic
ció d'integra
ant del CLP
PC per tres
s faltes d'as
ssistència
consecuttives no justificades. Ig
gualment oc
correrà en el cas que les faltes
d'assistència, encara
a que siguen justificade
es, tinguen com a cons
seqüència
la no ass
sistència a le
es reunions celebrades en el Conse
ell durant un
n any.
Es perdrrà igualmen
nt la condic
ció d'integra
ant quan l'e
entitat o l’a
associació
deixede complir
c
les condicions q
que s'exigeixen en aqu
uest Reglam
ment per a
formar part en el CL
LPC.
El CLPC es
e regirà pel que es dis
sposa en aqu
uest Reglam
ment i en el seu propi
reglamen
nt.

14..

15..
16..

Articlle 24. Elsco
onsellssecttorials
La participació organitzada
o
de la ciuta
adania a Pa
aiporta s'esttructurarà entorn
e
de
als assessors
s.
consells sectoria
1.

Aquests co
onsells esta
aran integra
ats per reprresentants d
de les associacions i
de l'Ajunta
ament de caràcter
c
sec
ctorial, al voltant
v
d'un
n àmbit d'actuació o
d’especialització, abo
ordaran cad
dascun d'ells, els assu
umptes en els quals
estiguen especialitza
ts, assesso
e
oraran en aquesta matèria i, fins i tot,
planificaran accions que, sense aquest treball conjunt, difícillment es
podrien dur
d
a term
me, propiciant un fort enfocam
ment socioc
cultural i
participatiu
u en el dese
envolupame
ent del muniicipi.

2.

nsell sectorial assessor determinarà el seu
u funcionam
ment i el
Cada Con
procedime
ent i els req
quisits per a poder pa
articipar en ell. A més
s, serà el
responsable, a través
s de l'àrea municipal a la qual pe
ertany, de comunicar
c
r
ts al CLPC, d'acord am
mb el que estableix l'a
article 22
els seus representant
d'aquest Reglament.
R

TÍTO
OL IV. Foment
F
de l'asso
ociacion
nisme i la participació
de la
a societa
at civil organitz
o
zada
Capíttol I. Del Registre municipal
m
l d'associa
acionsveïn
nalsde Paiiporta
Articlle. 25. Objjectius del Registre municipal
m
d'associacio
d
ons veïnalss
El Reg
gistre munic
cipal d'assoc
ciacions veïn
nals de l'Aju
untament de
e Paiporta, que
q
serà
únic, té
t els següe
ents objectiu
us:
•

Reconé
éixer davantt l'Ajuntame
ent de Paipo
orta a les en
ntitats en ell inscrites
per a garantir-le
es l'exercici dels dretts que els
s correspon
nguen de
conform
mitat amb la normativa
a establida en
e la legisla
ació específiica i en el
mateix
x Reglamentt de particip
pació ciutada
ana.

•

Permettre a l'Ajunttament conéixer el nom
mbre d'entitats que hi ha en el
municipi, les seue
es finalitats i el tipus de
e representa
ativitat, a l'efecte de

possibiilitar
una
l'associacionisme.

correcta

política

municipal

de

fom
ment

de

Articlle. 26. La inscripció
i
en
e el Regisstre municiipal d'assoc
ciacions ve
eïnals
1.

2.
3.

Als efecte
es establits en l'article
e 236 del ROF, podra
an inscriure
e's en el
Registre municipal
m
d'associacion
ns veïnals totes
t
aquelles l'objectiu de les
quals siga
a la defensa
a, el fomen
nt o la milllora dels in
nteressos ge
enerals o
sectorials de les veïne
es i veïns de
el municipi, i sense ànim
m de lucre.
ssades sol·licitaran la
a seua in
nscripció en model
Les entitats interes
normalitza
at dirigit a la Regidoria
a responsable dels serveis de Pa
articipació
Ciutadana.
El Registre
e s'emportarà en la Sec
cretaria general de la Corporació
C
i les seues
dades serran públiqu
ues. Les inscripcions es realitz
zaran per mitjà de
sol·licitud de les associacions interessad
des, acomp
panyant la següent
ació:
documenta
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4.

5.

6.

Estatuts
s de l'entitat adequadament actuallitzats.
Número
o d'inscripció
ó en el Registre genera
al d'associac
cions
autonòm
mic i en altrres registres
s públics.
Nom de
e les persone
es que ocup
pen càrrecs directius.
Domicili social.
post equilibrrat de l'any en curs.
Pressup
Program
ma de les ac
ctivitats a de
esenvoluparr l'any en cu
urs.
Certifica
ació acredita
ativa del nombre de pe
ersones asso
ociades.
Domicili per a notifficacions.
pia del CIF
Fotocòp
Autoasignació a un sector d'ac
ctivitat.

mini de quinze dies de
es de la so
ol·licitud d'inscripció, lllevat que
En el term
aquest tràmit s'haja d'interrompr
d
re per la necessitat d'aportar docu
umentació
ment notifica
arà a l'assoc
ciació el seu
u número
no inclosa inicialmentt, l'Ajuntam
ó, i a partirr d'aqueix m
moment es considerarà d'alta amb
b caràcter
d'inscripció
general.
Les associacions inscrrites estaran
n obligades a mantindrre les seues
s dades al
dia i a com
municar tote
es les modiificacions qu
ue es produ
uïsquen en el
e termini
màxim del mes següe
ent al qual es produïsca la modific
cació. El pre
essupost i
el program
ma anual d'activitats e
es comunica
aran el mes de generr de cada
any.
L'incomplim
ment d'aqu
uestes obligacions co
omportarà la possibilitat que
l'Ajuntame
ent done de
d
baixa a l'associació en el Registre municipal
pèrdua dels drets que, com a
d'associacions veïnals
s, amb la consegüent
c
associació, posseïa.

Articlle. 27. Dad
des associa
atives
1.

A fi de fac
cilitar la inv
vestigació i anàlisi del teixit assoc
ciatiu, en ell Registre
municipal d'associacio
ons veïnals
s es podran
n incloure totes
t
aquelles dades
gistrades.
que resultten rellevants sobre les activitats de les entitats reg
S'inclouran
n en tot cas
s les subvencions munic
cipals rebudes.

2.

Els dades que consten
n en el Registre, referitts a les entittats inscrites, podran
e a tercerres person
nes interes
ssades sem
mpre que hi haja
facilitar-se
consentiment de l'enttitat, i en aq
quest cas se
e subscriurà document de cessió
matèria de protecció
de dades amb compliment de la normativa vigent en m
de dades de
d caràcter personal.

3.

S'adoptara
an les mesures nece
essàries per a assegu
urar una adequada
a
col·laborac
ció entre el Registre
e municipal d'associacions veïna
als i els
correspone
ents registre
es d'associa
acions, d'àm
mbit estatal i autonòmic.

4.

En la web
b municipal de Transpa
arència aparreixeran les
s següents dades de
les entitats/associacio
ons inscrites
s: nom de l'entitat, dom
micili social,, telèfon i
adreça ele
ectrònica qu
ue consten e
en la sol·lic
citud d'inscripció presen
ntada per
l'associació
ó en el Reg
gistre d'Entrada,i s’enttendrà que aquestes dades
d
són
les genera
als de l'asso
ociació i que
e es presta el
e seu conse
entiment ex
xprés a la
seua publicació.

Capíttol II. Fom
ment de l'associacio
onisme
Articlle.28. Recu
ursos per a l'activitatt associativ
va
1.

L'Ajuntament de Paiporta, en l'àmbit de les seues competències, promourà
p
olupament d
d'associacion
ns, federacions i confederacions
i facilitarà el desenvo
que perseguisquen fin
nalitats d'interés generral, respecta
ant la seua llibertat i
a.
autonomia

2.

L'Ajuntament de Paiporta, a trravés de l'à
àrea de Pa
articipació Ciutadana
C
r
la
a col·laborac
ció necessà
ària a les
oferirà, d'acord amb els seus recursos,
q
vulguen
n emprendre
e un projectte associatiu
u.
persones que

3.

D'acord amb
a
els se
eus recurso
os materials, espacials i pressu
upostaris,
l'Ajuntame
ent podrà prestar
p
la se
eua ajuda a projectes associatius d'interés
social o pe
er a la defe
ensa d'interressos generals o secto
orials de les
s veïnes i
veïns, mitjjançant convenis, subvencions i alttres tipus d'ajudes, d'acord amb
la normativa vigent en aquesta m
matèria.

4.

urà el treball en xarxa i la interacció de les ass
sociacions
L'Ajuntament promou
p a això, a la seua disposició els
s mitjans tant físics com
m digitals
i posarà, per
que consid
dere preciso
os, especialm
ment a travé
és del Portal d'Associac
cions.

5.

Les associiacions inscrites en el Registre d'Entitats Ciu
utadanes de
e Paiporta
podran acc
cedir a l'ús dels mitjans
s públics mu
unicipals, es
specialment de locals
i mitjans de comunicació, am
mb les lim
mitacions que
q
estable
eixen les
ordenance
es municipals i la coinc
cidència en la seua uttilització per part de
diverses associacions o pel mateiix Ajuntame
ent.

6.

pació mitjançant les
L'Ajuntament facilitarrà l'exercici del dret a la particip
n la seua seu
s
electrònica i el Po
ortal de Pa
articipació
TIC, especialment en
ciarà que le
es comunica
acions entre
e l'Ajuntam
ment i les
Ciutadana. Es propic
s facen mitja
ançant el co
orreu electrò
ònic.
entitats es

7.

L'Ajuntament, a través de l'àrea
a de Participació Ciuta
adana, farà costat al

teixit asso
ociatiu del municipi
m
mittjançant me
ecanismes d
d'assistència
a, serveis
d'informac
ció i formac
ció, assesso
oria associa
ativa, jorna
ades, campa
anyes de
difusió i re
econeixement de les ac
ctivitats de les associac
cions i altre
es accions
per a l'intterés generral, a partir de les ne
ecessitats d
detectades i amb el
suport del Consell lo
ocal de Parrticipació Ciutadana, podent comp
ptar amb
ament expert en aquesta matèria.
l'assessora
8.

L'Ajuntament, a trav
vés de l'àre
ea de Partic
cipació Ciutadana, imp
pulsarà la
m
realització d'estudis de situaciió, necessittats i impacte del moviment
associatiu local, am
mb l'objectiu de coné
éixer la siituació real de les
s, per a refflexionar i definir
d
les lín
nies que im
mpulsen la
associacions existents
ció d'un teix
xit social organitzat,
o
fort i trans
sparent, que busque
consolidac
noves vie
es i s'ajuste
e millor a l'interés de la ciutad
dania de hui
h
per a
participar i actuar en els assumpttes que el preocupen.
p

9.

Se secund
darà, especialment, el p
paper educa
atiu de l'ass
sociacionism
me infantil
i juvenil, en la consideració que
e les entita
ats que treb
ballen amb xiquets i
xiquetes, adolescents
s i joves de
esenvolupen
n una funció d'escoles per a la
participació, i siguen espais
e
on ap
prendre a ex
xercir la ciutadania activa.

10.

L'Ajuntament adoptarrà mesures per a fomentar i prom
moure el vo
oluntariat
entitats associatives.
organitzat a través d'e

Articlle. 29. Utillització de locals i insstal·lacionss
Les en
ntitats ciuta
adanes inscrrites en pod
dran accedirr a l'ús de locals i insttal·lacions
de tittularitat municipal pe
er a la re
ealització d'activitats
d
puntuals, si seran
respon
nsables del bon ús de les instal·lacions. La
a sol·licitud
d es cursarrà davant
l'òrgan
n competent.
La con
ncessió, en el seu cas, atendrà les
s limitacions
s que impos
se l'ús norm
mal de les
instal··lacions o la coincidència de l'ú
ús per partt d'altres e
entitats o del
d
propi
Ajunta
ament. La denegació, si
s escau, hau
urà de ser motivada.
m
Per all desenvolupament d'a
activitats de
e caràcter temporal,
t
l'ò
òrgan comp
petent en
cada cas
c
podrà co
oncedir l'ús de locals o instal·lacio
ons a les enttitats inscrittes en els
terme
es que assen
nyale l'acord
d de concessió correspo
onent, i esta
ablirà, en to
ot cas, les
condic
cions d'ús, les despeses inherents a la utilitza
ació, així com les invers
sions que
foren necessàries
s per a la no
ormal conse
ervació i ma
anteniment de l'immoble, serà a
càrrec
c de l'entitatt beneficiària.
L'Ajun
ntament facilitarà la presència de les opinions
s i de les col·laboracio
ons de les
entitatts ciutadane
es inscrites en el Regis
stre d'entita
ats ciutadanes en els mitjans
m
de
comun
nicació de titularitat mu
unicipal. Es facilitarà aq
questa pres
sència tant en
e la web
munic
cipal, com en el Portal d'Associacio
d
ns.

Articlle. 30. Gesstió d'equip
paments municipals
m
Com a mesura d'enfortiment del teixit associatiu, l'Ajuntamen
nt facilitarà la gestió
de serrveis i equip
paments mu
unicipals de caràcter so
ocial, cultura
al i esportiu
u per part
d'entittats, organiitzacions i associacions
a
s sense àniim de lucre
e. Aquesta gestió es
durà a terme en el marc de
e la normattiva regulad
dora de la contractació
c
ó, sempre
que le
es entitats complisquen amb els requisits de
e solvència tècnica i econòmica

exigibles amb carràcter generral.
Els be
eneficis econòmics obtinguts d'aquesta gestió es destin
naran íntegrrament al
progra
ama o equip
pament gesttionat.
omptes de la gestió del progra
ama o equ
uipament seran contro
olats per
Els co
l'organ
nisme municipal respon
nsable d'aqu
uest program
ma o equipa
ament.

Articlle. 31. Participació en
e la gestió
ó municipal
En el marc de la normativa de
d gestió de
els serveis de
d les corpo
oracions loc
cals, en la
ó d'equipaments de pro
oximitat, com
m ara centrres culturals
s, cases de joventut,
gestió
instal··lacions esp
portives de barri, cen
ntres d'igualtat d'oporttunitats, ce
entres de
recurs
sos per a im
mmigrants, es
e potenciarrà la particip
pació de les entitats soc
cials en el
dissen
ny i l’avaluació de les activitats dell centre a trravés dels consells secttorials i el
CLPC.

DISP
POSICIÓ ADDICIO
ONAL PR
RIMERA
La pe
erspectiva de gènere, la igualttat en la diversitat i la plena
a inclusió
s'incorrporaran en
n els processos participatius contemplats en aquest
a
Regla
ament de
Particiipació Ciutadana.

DISP
POSICIÓ ADDICIO
ONAL SEG
GONA
Aques
st reglamentt podrà ser revisat per acord majo
oritari de les
s parts implicades en
aques
st. En qualse
evol cas, el procedimen
nt de revisió
ó o modifica
ació s'ajusta
arà al que
estableix l'article 49 de la Llei
L
7/1985,, de 2 d'ab
bril, reguladora de les bases de
règim local.

DISP
POSICIÓ TRANSIT
TÒRIA
Les as
ssociacions, federacions
s, confedera
acions i agrupacions d'a
associacions
s de base
inscrittes en el Re
egistre abans de l'entra
ada en vigorr del presen
nt Reglamen
nt estaran
subjec
ctes al ma
ateix i con
ntinuaran d
donades d'a
alta en el Registre d'entitats
ciutad
danes.

DISP
POSICIÓ FINAL
1.
Aquest Re
eglament en
ntrarà en v
vigor una vegada
v
apro
ovada definitivament
per l'A
Ajuntament Ple i es pu
ublique el seu
s
text íntegre en el Butlletí Ofic
cial de la
Provín
ncia, transco
orregut el termini
t
prev
vist en l'artticle 65.2 de la Llei 7//85, de 2
d'abrill, reguladorra de les bases del règiim local, tott això en els
s termes re
egulats en
l'articlle 70.2 de la
a precitada Llei.
El presentt Reglament de participació ciuta
adana es pu
ublicarà en les dues
2.
llengü
ües oficials de la Comu
unitat Valen
nciana, d'ac
cord amb l'a
article 7 de
e l'Estatut
d'Auto
onomia, en valencià
v
i ca
astellà.

