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“CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA”
REGLAMENT (ple 26/04/01)
PREÀMBUL
La Participació Ciutadana, entesa com el dret de la persona a intervindre en el
procés de presa de decisions en l'àmbit local, constitueix una part inseparable de la
societat democràtica, és un dels drets fonamentals dels ciutadans que els permet
participar en la gestió i determinacions adoptades en l'àmbit municipal de forma
reglada.
El marc jurídic en el que descansa la Participació Ciutadana ve establit a la
Comunitat Valenciana per l'Estatut d'Autonomia, situant la participació entre els
objectius a aconseguir per la Generalitat Valenciana en l'àmbit de les seues
competències. A nivell de l'Estat Espanyol, la Constitució de 1978 declara que
correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l'individu i dels grups en què s'integra, siguen reals i efectives; remoure els obstacles
que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots i totes
els/as ciutadans/as en la vida política, econòmica, cultural i social. En l'àmbit
internacional el marc jurídic ve establit per la Declaració Universal dels Drets Humans,
el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, així com diverses recomanacions del
Consell d'Europa.

L'Ajuntament de Paterna, conscient del valor democràtic i de convivència que
genera la Participació Ciutadana, sent partidari d'evolucionar cap a una democràcia
participativa, solidària i integradora, ha elaborat el present text amb la finalitat de
garantir el dret a participar en la gestió i presa de decisions en l'àmbit municipal.

Explicació de Motius i Marc Legal d'actuació.
Establit en el conjunt de les legislacions de l'Estat espanyol, i començant, per
tant, amb la Constitució, i lleis estatals, així com en les específiques de cada Comunitat
Autònoma, i arribant a la potestat reglamentària dels Municipis, el mandat i al mateix
temps la necessitat i desig d'una major informació, participació i col·laboració dels
ciutadans amb i en les activitats i gestions de les distintes Administracions.
No podia l'Ajuntament de Paterna sostraure's a estos plantejaments, tan
clarificadors i reforçadors del funcionament real d'una Democràcia, com a fidel reflex
del desig d'esta Corporació d'acostar la seua gestió al ciutadà-ana.
I tot el conjunt d'actuacions, com correspon a un Estat de Dret, emmarcat en les
indicacions i els límits que estableixen les lleis vigents; entre les quals cap, de mode
especial citar, a més de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú (marc fonamental regulador de les relacions del
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ciutadans amb l'Administració); les mas específiques regulacions de l'àmbit local que
són: la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, el R.DL 781/86 del Text Refós de Règim
Local, i el RD2568/86 de Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals.

TÍTOL PRIMER

Disposicions Generals

Art.1.L'objecte d'este Reglament és la regulació de les formes i mitjans concrets per a
la informació i participació ciutadanes respecte a l'actuació i gestió de l'Ajuntament de
Paterna; de conformitat amb les potestats, indicacions i límits que s'estableixen en la
Llei 7/85 de Bases de Règim Local; el R.DL 781/86 del Text Refós de Règim Local; i el
RD 2.568/86 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals.

Art.2.La dita regulació pretén aconseguir:
1 – Facilitar la mas àmplia i eficaç informació de tota la gestió municipal als
ciutadans; i descentralitzant l'accés a la mateixa segons els distints nuclis de població i/o
barris del Municipi.
2 – Recolzar a l'associacionisme en els seus fins d'informació i col·laboració
amb l'Ajuntament .
3 – Promoure l'enquadrament orgànic dels veïns-nes i de les associacions tant
per zones com per sectors o matèries, per a aconseguir una més decantada col·laboració
i acostament.
4.- Fer efectius els drets dels ciutadans arreplegats en l'article 18 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local.

5.- Garantir la solidaritat i equilibri entre els distints nuclis de població del terme
municipal.
6.- Donar complida informació dels grans temes municipals, com el pressupost
general, plans urbanístics, ordenances fiscals, programes culturals, socials o de salut,
així com qualssevol altres el contingut del qual ho considerara convenient l'Ajuntament
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o ho haguera sol·licitat un terç de les associacions inscrites en el Registre Municipal.
Art. 3r.Als efectes descrits:
1.- Es crearà una Oficina d'Informació i Participació Ciutadana, coordinada amb
el registre d'Entrada i el Registre d'associacions.
2.- Es distingiran els Barris existents en el Municipi i els que es creen.
3.- Es podrà nomenar un Representant de l'alcalde en cada Barri, dotant al barri
d'una Junta o Consell que facilite la participació, assessorament i cooperació en els
assumptes que afecten en cada territori.
4.- Es podran constituir Consells Sectorials referits a quantes matèries d'interés
específic s'estimen convenients.

5.- Es crearà un Consell de Participació Ciutadana que represente i englobe als
organismes, associacions i persones del municipi.

TÍTOL SEGON
INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Capítol 1r.: dels Drets i Deures generals de l'Administració i els Ciutadans en
matèria d'Informació i Participació Ciutadana.
Art. 4t.1.- Les Sessions del Ple són públiques, excepte en els casos previstos en l'article
70.1 De la Llei 7/85, de 2 d'abril.
2.- No són públiques les sessions de la Comissió de Govern ni de les comissions
Informatives. No obstant, a les sessions d'estes últimes podrà convocar-se, als sols
efectes d'escoltar la seua paréixer o rebre el seu informe respecte a un tema concret, a
representants de les associacions o entitats a què es refereix l'article 72 de la Llei citada
en el nombre anterior.
3.- Podran ser públiques les sessions dels altres òrgans complementaris que
puguen ser establits pel Reglament Orgànic Municipal, en els termes que preveja la
legislació i les reglamentacions o acords plenaris per què es regisquen.
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Art. 5é.1.– Quan alguna de les associacions o entitats a què es refereix l'article 72 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, desitge efectuar una exposició davant del Ple en relació amb
algun punt de l'ordre del dia en la prèvia tramitació administrativa de la qual haguera
intervingut com interessat, haurà de sol·licitar-ho a l'alcalde abans de començar la
sessió. Amb l'autorització d'este i a través d'un únic representant, podrà exposar el seu
paréixer durant el temps que assenyale l'alcalde, amb anterioritat a la lectura, debat i
votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia.
2.- Acabada la Sessió del Ple, l'alcalde podrà establir un torn de precs i preguntes
pel públic assistent sobre temes concrets d'interés municipal. Correspon a l'alcalde
ordenar i tancar este torn.

Art. 6é.1.- Les convocatòries i ordres del dia de les sessions del Ple es transmetran als
mitjans de comunicació social de la localitat i es faran públiques en el Tauler d'Anuncis
de l'entitat. Així mateix es transmetran a les associacions inscrites En el Registre
Municipal d'Associacions.

2.- Sense perjuí del que disposa l'article 70.2 De la Llei 7/85, de 2 d'abril, la
Corporació donarà publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots
els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com de les resolucions de l'alcalde i
de les que per la seua delegació dicten els Regidors Delegats.
3.– A l'efecte, a més de l'exposició en el Tauler d'Anuncis de l'entitat, podran
utilitzar-se el Periòdic d'Informació Local (PIL) i els mitjans de comunicació social de
l'àmbit de l'entitat.

Art. 7é.1.– Les sol·licituds que dirigisquen els veïns i les associacions a qualsevol òrgan
de l'Ajuntament en petició d'aclariments o actuacions municipals, es cursaran
necessàriament per escrit, i seran contestades en els termes previstos en la legislació
sobre procediment administratiu.
2.- Quan la sol·licitud formule una proposta d'actuació municipal, el seu
destinatari informarà el sol·licitant del tràmit que se li haja de donar. Si la proposta
arriba a tractar-se en algun òrgan col·legiat municipal, qui actue de secretari d’este,
remetrà en el termini màxim de quinze dies al proponent una còpia de la part
corresponent de l'acta de la sessió. Així mateix, el president de l'òrgan col·legiat podrà
requerir la presència de l'autor de la proposta en la sessió que corresponga, als efectes
d'explicar-la i defendre-la per si mateix.
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Art. 8é.1.- En la mesura en què ho permeten els recursos pressupostats, l'Ajuntament
podrà subvencionar econòmicament a les associacions, tant pel que es refereix a les
seues despeses generals com a les activitats que realitzen, es destinarà a tal fi, i en les
seues bases d'execució s'establiran els criteris de distribució de la mateixa que, en tot
cas, contemplaran la seua representativitat, el grau d'interés o utilitat ciutadana dels seus
fins, la seua capacitat econòmica autònoma i les ajudes que reben d'altres entitats
públiques o privades. Així mateix, també es poden establir convenis i altres formes de
cooperació econòmica o de qualsevol altre tipus amb les associacions i entitats locals.

Art. 9é.Les associacions a què es refereix l'article anterior, podran accedir a l'ús de
mitjans públics municipals, especialment els locals i els mitjans de comunicació, amb
les limitacions que impose la coincidència de l'ús per part de diverses d'elles o pel propi
Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a les instal·lacions.

L'ús de mitjans públics municipals haurà de ser sol·licitat per escrit a
l'Ajuntament, amb l'antelació que s'establisca pels serveis corresponents.

Art. 10é.Sense perjuí del dret general d'accés a la informació municipal reconegut als
veïns en general, les entitats a què es refereixen els articles anteriors gaudiran dels
següents drets:

a) Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels òrgans
col·legiats municipals que celebren sessions públiques, quan en
l'ordre del dia figuren qüestions relacionades amb l'objecte social de
l'entitat. En els mateixos supòsits rebran les resolucions i acords
adoptats pels òrgans municipals.
b) Rebre les publicacions, periòdiques o no, que edite l'Ajuntament,
sempre que resulten d'interés per a l'entitat, atés el seu objecte
social.

Art. 11é.-
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1.- Els drets reconeguts a les associacions en este Reglament només seran
exercitables per aquelles que es troben inscrites En el Registre Municipal
d'associacions.

2.- El Registre té per objecte permetre a l'Ajuntament conéixer el nombre
d'entitats existents en el Municipi, els seus fins i la seua representativitat als efectes de
possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme.
3.- Podran obtindre la inscripció en el Registre Municipal d'associacions, totes
les associacions de veïns d'un barri o districte, les de pares d'alumnes, les entitats
culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i
qualssevol altres semblants.

4.- Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les associacions interessades,
que hauran d'aportar les següents dades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estatuts d'Associació.
Nombre d'inscripció En el Registre General d'associacions i en altres
Registres Públics.
Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
Domicili social
Pressupostos de l'any en curs.
Programa d'activitats de l'any en curs.
Certificat del nombre de socis.

En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d'inscripció, i llevat que este
haguera d'interrompre's per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment,
l'Ajuntament notificarà a l'associació el seu nombre d'inscripció i a partir d'eixe moment
es considerarà d'alta.
Les associacions inscrites estan obligades a notificar al registre tota modificació
de les dades dins del mes següent a què es produïsca, així com, el pressupost i el
programa anual d'activitats.
L'incompliment d'estes obligacions donarà lloc a què l'Ajuntament puga donar
de baixa a l'associació en el Registre.

Art. 12é.Les associacions generals o sectorials canalitzaran la participació dels veïns en
els Consells Sectorials, en els òrgans col·legiats de gestió desconcentrada i en els òrgans
col·legiats dels ens de gestió descentralitzada de serveis municipals quan tal participació
estiga prevista en les reglamentacions o acords municipals pels que es regisquen i, si és
procedent, en la mesura en què ho permeta la legislació aplicable, i es portarà a terme en
els termes i amb l'abast previstos en els mateixos.
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En tot cas, es tindran en compte, a efectes de determinar el grau de participació
de cada una d'elles, tant l'especialització sectorial del seu objectiu social com la seua
representativitat.

En principi, la participació d'estes associacions només s'admetrà en relació amb
òrgans deliberants o consultius, excepte en els casos en què la Llei autoritze la
integració dels seus representants en òrgans decisoris.

Capítol 2n.: De L'oficina de Registre d'Entrada i Informació al Públic.

Art. 13é.1.– Existirà en l'organització administrativa de l'entitat una Oficina d'Informació
que canalitzarà tota l'activitat relacionada amb la publicitat a què es refereix l'article
anterior, així com la resta de la informació que la esta proporcione, en virtut del que
disposa l'article 69.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril.
2.– L'obtenció de còpies i certificats acreditatius d'acords municipals o
antecedents dels mateixos, així com la consulta d'arxius i registres, se sol·licitaran a la
citada Oficina que, d'ofici, realitzarà les gestions que siguen precises perquè el
sol·licitant obtinga la informació requerida en un termini no superior a quinze dies, i
sense que això supose entorpiment de les tasques dels serveis municipals.

3.– El Servei d'Informació es podrà estructurar de forma desconcentrada si així
ho exigeix l'eficàcia del seu funcionament.

4.– Les peticions d'informació hauran de ser raonades, llevat que es referisquen a
l'obtenció de certificats d'acords o resolucions que, en tot cas, podran ser obtingudes
mitjançant l'abonament de la taxa corresponent.

Capítol 3r.: de les Juntes o Consells de Barri.
Art. 14é.1.- Les Juntes o Consells de Barri en quant òrgans territorials de gestió
desconcentrada, possibiliten la participació de la ciutadania en el Govern i
Administració de la ciutat, sense perjuí del manteniment de la unitat de gestió i govern
municipal.
2.- El Ple de l'Ajuntament establirà la divisió territorial del municipi per barris,
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la seua delimitació, nombre i composició. Així mateix, correspon al Ple la seua
modificació i/o ampliació.

Art. 15é.1.- L'Alcalde, a proposta del Ple, podrà nomenar entre els veïns residents majors
d'edat, un “representant personal” en cada Barri.
2.– El Representant de l'alcalde en el Barri no rebrà cap emolument.
Art. 16é.El Representant de l'alcalde en el Barri, podrà realitzar diverses comeses (mai
exercir funcions delegades), totes tendents a canalitzar i donar a conéixer a l'alcalde i a
la Corporació les aspiracions i necessitats del Barri i inclús, en casos, de persones
individualitzades d’este.
Participarà en la Junta o Consell de Barri, si hi haguera.
Podrà informar del compliment i funcionament dels Serveis municipals a la
Corporació.
Així mateix, dins de la seua naturalesa i funcions, podrà ocupar-se de quant li
encarregue específicament l'alcalde i la Corporació.

Art. 17é.Les Juntes o Consells de Barri, seran l'expressió territorial de la participació de
les associacions o entitats ciutadanes amb l'Administració del seu Ajuntament.
La seua composició quedarà determinada segons les possibilitats de cada Barri,
comptant amb un nombre mínim de 5 i un màxim de 15 representants entre els següents:
1 Representant de l'alcalde en el Barri
1 Representant de les associacions de Veïns
1 Representant de les de Pares d'Alumnes.
1 Representant de les associacions amb fins culturals
1 Representant de les associacions amb fins festius.
1 Representant de les associacions amb altres fins socials
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1 Representant de les associacions esportives
1 Representant de les associacions Econòmiques i/o Professionals

Així mateix, podrà assistir, amb veu, un representant per cada partit polític, amb
representació municipal en la Corporació i un representants per cada sindicat
representatiu.
Tot això, en funció de l'estudi del Catàleg d'associacions, respecte de la
composició.
Els representants que formen el Consell de Barri no rebran cap emolument.

Art. 18é.El nomenament d'estos representants es farà a l'efecte, en les sessions
convocades pel regidor-ponent de Participació Ciutadana i ho serà en les persones que
proposen les associacions i entitats prèvia acreditació de l'acord de la dita proposta.
La permanència com a membre del Consell o Junta de Barri serà la que
determinen les entitats o associacions que els proposaren.
En els supòsits de no aconseguir-se acord, resoldrà el Regidor previ informe
degudament raonat i motivat.

Art. 19é.El mandat i elecció del president i dels membres de la Junta o Consell de Barri,
en els seus respectius càrrecs serà el mateix que la Corporació Municipal que els
nomene.
Art. 20é.1.- La junta o Consell de Barri celebrarà almenys, una reunió ordinària cada tres
mesos, en la reunió de constitució els representants elegiran entre ells un president i un
secretari.

2.- Se celebraran reunions extraordinàries sempre que fóra necessari, a iniciativa
de:
L'alcalde.
El president de la Junta o Consell de Barri.
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Un terç dels membres de la Junta o Consell de Barri.

Art..- 21.- Sobre el règim de reunions.

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

Les convocatòries de les reunions ordinàries de la Junta o Consell de Barri
hauran de realitzar-se amb quatre dies d'antelació, si es tracta de reunió
extraordinària, hauran de mediar dos dies entre la convocatòria i la celebració.
Tant l'Ordre del dia com els acords adoptats en les reunions, hauran de ser posats
en coneixement de l'Alcaldia.

El quòrum per a validar qualsevol reunió de la Junta o Consell de Barri serà d'un
terç del nombre legal dels seus membres, sense que en cap cas siga inferior a tres.
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents, quan es
produïsca empat decidirà el president amb vot de qualitat.
Les reunions de la Junta o Consell de Barri seran públiques. El president
adoptarà les mesures necessàries per al normal desenvolupament de les mateixes,
regint en elles la normativa de funcionament que exigeixen els Plens corporatius.

El secretari de la Junta o Consell de Barri alçarà acta de cada reunió, que es
transcriurà mecànicament al llibre d'actes de la pròpia Junta.
Les sessions se celebraran habitualment en les seus de les Juntes o Consells de
Barri, podent realitzar-se en un altre lloc si així ho acorda el Ple de les mateixes o
el president, i es fa constar de forma expressa en la convocatòria.
Els Regidors de l'Ajuntament de Paterna, podran participar en les reunions amb
veu i sense vot.

Art. 22é.La Junta o Consell de Barri podrà formar quantes comissions de treball
considere oportunes per a millorar les seues funcions.

Art. 23é.Cada Junta o Consell de Barri estarà dotada amb els mitjans necessaris i
comptarà amb un local adequat per a poder desenvolupar les seues funcions.
Art.24é.Les Juntes o Consells municipals de Barri assumiran les seues funcions en el
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marc legalment establit i d'acord a les seues pròpies característiques, com a mínim i de
forma exemplificada, assumint entre altres les següents:
a) Formar i elaborar els plans i programes d'actuació de la Junta o Consell de
Barri.

b)

Elevar a l'Alcaldia o als òrgans municipals competents, les aspiracions del
veïnat en l'ordre de prioritat o urgència en la realització, reforma o millora de
les obres i serveis de caràcter municipal que afecten al Barri i que s'estime
per la Junta Municipal de Barri que mereixen especial atenció, formulant els
informes i propostes pertinents.
c) Informar de les denúncies que formulen les associacions amb vista a l'estat dels
serveis municipals del Barri sobre les necessitats del mateix.
d) Presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments durant el procés
d'elaboració dels següents actes administratius i disposicions administratives:
Pressupostos municipals, Acords i Disposicions relatives al procés de
descentralització i Participació Ciutadana, Plans urbanístics, projectes
d'Equipament i Obres, i plans conjunts sobre sanejament, educació, vivenda i
altres serveis.
e) Emetre informes a requeriment de l'Alcaldia-Presidència o òrgans municipals.

Art. 25é .Els presidents de les Juntes o Consells de Barri i els/les Regidors/as Delegats/as,
coordinaran reunions amb la finalitat d'adoptar les mesures oportunes per al bon
funcionament dels serveis.

Art. 26é.L'Ordre del Dia de les sessions del Ple de l'Ajuntament serà enviat a les Juntes o
Consells de Barri amb la mateixa antelació que per als membres del consistori.

Capítol 4t.-: dels Consells Sectorials

Art. 27é.- El Ple Municipal, previ informe del Consell de Participació Ciutadana
i dictamen de la Comissió Informativa corresponent, podrà establir Consells Sectorials,
l'organització del qual, membres i àmbits seran establits per cada àrea o sector
municipal conforme a este Reglament.

Art. 28é.Els Consells Sectorials són òrgans de participació ciutadana, de caràcter
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consultiu, a través dels quals les associacions podran fer arribar suggeriments, opcions i
iniciatives a la Corporació; sent mes concretament funció seua:

-Proposar suggeriments, iniciatives i propostes per a resolució de la problemàtica
del seu àmbit, a través del regidor-ponent de cada àrea per a la seua elevació a la
corresponent Comissió Informativa.
- Arreplegar opinions ciutadanes sobre qualssevol assumptes per als quals
demane assessorament o opinió el regidor-ponent de cada àrea, o la Comissió
Informativa corresponent.
-Conéixer el Programa anual d'actuació i el pressupost de l'àrea corresponent.
-Ser informats dels acords adoptats per la Comissió de Govern i Ple de
l'Ajuntament respecte d'aquells temes del seu interés.

Art. 29é.Una vegada constituït el Consell Sectorial, es dotarà d'un reglament intern de
funcionament que haurà de ser ratificat per l'Ajuntament en Ple, previ informe del
Consell de Participació Ciutadana i dictamen de la Comissió Informativa corresponent.

Art. 30é.El president de cada Consell Sectorial serà el regidor-ponent de l'àrea respectiva
i el secretari funcionari designat a l'efecte i relacionat amb la referida àrea, per delegació
de Secretaria.
1.– Seran membres, i no rebran cap emolument com a vocals.

2.- Persones que siguen membres de qualssevol associacions i estaments
relacionats amb l'Àrea.
3.- Persones individuals que pels seus coneixements reconeguts en eixe sector
s'estime convenient.

Capítol 5é.: del Consell de Participació Ciutadana.

Art. 31é.-
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A fi de desenvolupar, al major nivell que possibiliten les lleis, els objectius de
participació i informació ciutadana; i en este sentit, de coordinar la participació efectiva
d'associacions i entitats ciutadanes, donant eficàcia als Consells Sectorials i de Barri; es
constituirà el Consell de Participació Ciutadana com màxim òrgan de coordinació i
representació dels els dits Consells.

La Regidoria de Participació Ciutadana coordinarà el funcionament i l'eficàcia
de les Juntes o Consells de Barri i els Consells Sectorials.
Art. 32é.1.- El Consell de Participació Ciutadana estarà integrat pels següents membres:

-President: L'alcalde.
-Vicepresident: el Regidor Delegat de Participació Ciutadana.

-Vocals:
-Un Regidor de cada un dels Grups Polítics amb representació en la Corporació
municipal.
-Dos representants de cada Barri, elegits d'entre els components de la Junta o
Consell de Barri i en representació del moviment associatiu del seu àmbit territorial.
-Un per cada Consell Sectorial constituït.
-Actuarà com a secretari/ària, amb veu i sense vot, el de la Corporació o
funcionari en qui delegue.

2.- El Consell de Participació Ciutadana podrà emetre informes en els següents
supòsits:

a)
b)

Art. 33é.-

Quan li siga sol·licitat per l'alcalde, la Comissió de Govern, o la Regidoria
de Participació Ciutadana.
Previ a l'aprovació del pressupost anual i de les ordenances i reglaments
generals, i en la forma que s'establisca reglamentàriament.
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1.- La representació en el Consell de Participació Ciutadana serà nomenada pel
Ple Municipal a proposta de la Comissió Informativa corresponent, que, prèviament,
haurà demanat de les entitats, la designació dels seus representants.

2 – La duració de la condició de membre del Consell de Participació Ciutadana,
serà determinada per l'òrgan a què representa.
3 – El membre o membres podran ser substituïts en el Consell per la seua
respectiva entitat, comunicant sempre la dita circumstància en un termini no superior a
15 dies.
4 – En cas de considerar oportú integrar en el seu si algun col·lectiu en el futur,
el Consell de Participació proposarà al Ple de la Corporació la corresponent inclusió,
prèvia modificació de l'Art. 32.1. passant a formar part de la nomenclatura del Consell.

5.- La Regidoria de Participació Ciutadana dotarà el Consell dels mitjans
necessaris per al compliment de la seua funció, de forma adequada i raonable.

Art. 34é.1.- El Ple del Consell de Participació Ciutadana, en la seua primera sessió,
aprovarà el règim de sessions ordinàries pel qual es regirà durant el seu mandat.

2.- Amb caràcter extraordinari podrà convocar a instància del seu president/a o
quan ho sol·liciten un terç dels seus membres.
3.- Els informes i propostes s'adoptaran per majoria simple.

4.- De cada reunió que se celebre s'estendrà acta, en la qual constaran els noms
dels membres assistents i els absents, els assumptes examinats i dictàmens emesos.
5.- Per a la vàlida constitució del Consell, es requereix l'assistència de la meitat
més un del nombre legal de membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria
podrà constituir-se el Consell amb els membres presents sempre que no siga inferior a
cinc.
6.- Anualment s'editarà una Memòria amb avaluació de les activitats, que es
donarà a conéixer a les entitats que la componen.
Capítol 6é.: Deures dels ciutadans/es.
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En el marc dels deures cívics previstos en la Constitució per a tots els
ciutadans/es i col·lectius i en les lleis vigents, els veïns i veïnes de Paterna tindran, en
tot cas, els deures següents:
1.- Deure de col·laboració en el seu més ampli sentit amb l'Administració Municipal, a
fi d'aconseguir una major prestació dels Serveis municipals.

2.- Deure de facilitar l'actuació municipal en tot el que es refereix a la inspecció,
fiscalització i seguiment de totes les matèries relacionades amb el seu àmbit de
competència.
3.- Deure de sol·licitar les preceptives llicències i la resta d'autoritzacions municipals
precises per a l'exercici de qualsevol activitat sotmesa al control de l'Administració
municipal.
4.- Deure de cuidar i respectar la vila de Paterna, la convivència amb els seus veïns i
amb les persones que la visiten.

TÍTOL TERCER

DE L'ÚS DELS LOCALS MUNICIPALS
DE SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS PARTICIPATIVES I DE
COL·LABORACIÓ EN PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PATERNA

Capítol 1r.: de l'Ús de locals municipals per associacions i Consells
Art. 35é.L'Ajuntament de Paterna, coherent amb la seua voluntat de fomentar
l'associacionisme ciutadà, procurarà dins de les seues possibilitats i segons principis
d'equitat, facilitar l'ús de locals municipals; per a això elaborarà i posarà en vigor
l'oportú “Reglament d'Ús dels locals municipals”.

Art. 36é.En el cas dels Consells de Barri, els Consells Sectorials i el Consell de
Participació Ciutadana, a més de la seua expressa menció en el Reglament de locals
municipals l'Ajuntament designarà la dependència oficial on s'ha de reunir cada Junta o
Consell de Barri, en la mesura en què siguen adequats per a les activitats d’estos.

CAPÍTOL 2n. : Subvenció a activitats participatives
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Art. 37é.1.- D'acord amb els seus recursos pressupostaris, l'Ajuntament subvencionarà
econòmicament a les associacions, en concepte d'activitats realitzades amb plena
subjecció al R.D. 2225/1993.
2.- Les entitats ciutadanes, tindran dret a sol·licitar subvencions de les àrees
corresponents per al desenvolupament de les seues activitats específiques segons la seua
inscripció i fins En el Registre Municipal d'associacions.
3.- Les sol·licituds de subvencions es presentaran En el Registre General de
l'Ajuntament d'acord amb les oportunes convocatòries.
4.- A estos efectes, el Pressupost General de l'Ajuntament inclourà una partida
per cada una d'àrees a tal fi per a això l'Ajuntament en Ple, en l'exercici de les seues
potestats reglamentàries i d'autoorganització i, a través de les Bases d'execució,
concretarà les formes, mitjans i procediments de distribució de la mateixa, que, en tot
cas, contemplarà la seua representativitat, el grau d'interés o utilitat ciutadana dels seus
fins, la seua capacitat econòmica autònoma i les ajudes que reben d'altres entitats
públiques o privades.

Art. 38é.Les ajudes municipals rebudes hauran de ser justificades, junt amb la informació
complementària, en el primer trimestre de l'exercici posterior a la seua recepció.
L'incompliment d'este requisit podrà suposar la pèrdua automàtica dels seus drets i la
devolució de les quantitats rebudes.

CAPÍTOL 3r.: Col·laboració en publicacions de l'Ajuntament de Paterna.

Art. 39é.En el periòdic d'Informació Local (PIL) s'assignarà una pàgina dedicada a la
participació ciutadana, que servirà de mitjà per a l'expressió de qualsevol assumpte
relacionat amb la aquella, regulat pel Consell de Redacció.

TÍTOL QUART

DE LA INICIATIVA CIUTADANA
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I LA CONSULTA POPULAR

Art. 40é.Els ciutadans i ciutadanes empadronats en la localitat, podran demanar de
l'Ajuntament l'execució d'una determinada activitat de competència i interés públic
municipal, bé a través dels Consells Sectorials i de Barri, bé a través de l'arreplegada de
firmes.

Art. 41é.Quan la Iniciativa Ciutadana d'arreplegada de firmes vaja canalitzada a través de
les associacions o entitats membres del Consell de Participació Ciutadana i siguen
aprovades pel mateix, serà presentada pel Delegat de Participació Ciutadana, en els
òrgans col·legiats de l'Ajuntament.

Art. 42é.L'arreplegada de firmes, es portarà a terme mitjançant la identificació de la
persona firmant en els termes de nom, cognoms, DNI, i districte electoral, sent
necessària la quantitat mínima de dos mil firmes.
Art. 43é.Els fulls de recollida de firmes hauran d'anar numerats i registrats, entregant-se
al Consell de Participació Ciutadana una vegada finalitzada la seua arreplegada.

Art. 44é.L'alcalde, previ acord per majoria absoluta del Ple i després de l'autorització del
Govern de l’Estat, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la
competència pròpia municipal i de caràcter local que siguen d'especial rellevància per
als interessos dels veïns, amb excepció dels relatius a la Hisenda Local.

Art. 45é.Correspon a l'Ajuntament realitzar els tràmits pertinents per a la celebració de la
consulta popular sobre matèries de la seua competència, expressant les possibles
solucions alternatives amb la màxima informació escrita i gràfica possible.

Art. 46é.-
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Podrà sol·licitar-se la celebració de consulta popular per iniciativa ciutadana, a
petició col·lectiva d'un mínim de firmes de veïns/es no inferior al 30 % del Cens
Electoral.
En el que preveu els articles 45é, 46é i 47é, s’actuarà segons que disposa la legislació
estatal Orgànica 2/1980 de 18 gener, Reguladora de les distintes modalitats de
Referèndum.

Disposicions addicionals

PRIMERA.- L'Ajuntament en Ple en virtut de les seues atribucions establides en
l'art. 22.2. b) de la Llei del Règim Local, podrà crear transitòriament altres òrgans
desconcentrats si les peculiaritats geogràfiques d'organització del terme municipal així
ho aconsellen, per a facilitar la participació dels veïns i veïnes en zones separades del
nucli urbà, fins a la constitució segons el que defineix el present reglament per a les
Juntes o Consells de Barri.

SEGONA.- El Consell de Participació Ciutadana, els Consells Sectorials i les
Juntes de Barri potenciaran i fomentaran l'ús del valencià en els seus respectius àmbits
d'actuació, proposant i adoptant totes les mesures que estiguen al seu abast en l'àmbit de
les seues competències per a facilitar a la població l'ús i domini de la llengua pròpia.
TERCERA.- El Consell de Participació Ciutadana, fomentarà l'ús de les noves
tecnologies en ordre a facilitar l'accés als ciutadans a la més àmplia informació i
possibilitar la gestió i tramitació dels assumptes que els afecten sense necessitat de
personar-se en les dependències municipals, tot això en la mesura de les possibilitats i
dins del marc legal.

QUARTA.- Els dubtes que suscite la interpretació i aplicació d'este Reglament
seran resoltes per la Corporació en Ple, previ informe de la Delegació de Participació
Ciutadana; sempre de conformitat amb el que estableix la vigent Legislació de Règim
Local i en els acords municipals.

CINQUENA.- En allò no previst en el Reglament s'actuarà segons que disposen
les següents normes: Llei 7/85 de 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril; Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986; Llei 30/1992 de
Procediment Administratiu; Llei 2/1980 de 18 de gener Reguladora de les distintes
modalitats de Referèndum.
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SISENA.- El procediment de revisió o modificació, s'ajustarà a allò que s'ha
establit per als Reglaments en la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1.- La Comissió de Seguiment del Pla Integral del Barri de la Coma, actualment
en funcionament, tindrà el mateix caràcter d'òrgan desconcentrat i gaudirà dels mateixos
drets que els definits en el present reglament per a les Juntes o Consells de Barri.
2.- Totes les associacions que ja estigueren inscrites en el Registre Municipal
hauran d'adscriure's a algunes de les àrees municipals existents dins dels tres primers
mesos a partir de l'aprovació definitiva d'este Reglament.

Disposició Derogatòria
Des de la data d'entrada en vigor del present Reglament queden derogades totes
les disposicions contingudes en Ordenances i Reglaments municipals que s'oposen a el
que disposa el mateix.

Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seua completa
publicació en el Butlletí Oficial de la província, i es tramitarà d'acord amb el
procediment establit per als Reglaments en la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les
Bases del Règim Local.
DILIGÈNCIA
TERESA MORAN PANIAGUA, Secretària de l’Ajuntament de Paterna
(València).
CERTIFIQUE: Que esta Ordenança fou aprovada provisionalment per
l’Ajuntament en sessió plenària el dia 26 d’abril de 2001; la seua aprovació fou
publicada en el BOP de 5 de juny de 2001.
Així mateix, certifique que la seua redacció original fou modificada, sent
aprovada provisionalment la dita modificació per acord del Ple de l’Ajuntament de data
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26 de juliol de 2001; la seua aprovació definitiva fou publicada en el BOP de data 4
d’octubre de 2001.
Paterna, 30 d’abril de 2003

V. I. PL.

L’Alcalde

LA SECRETÀRIA

