
 
Ajuntament de Els Poblets

CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TITOL PRELIMINAR

                                             DISPOSICIONS GENERALS

Article  1.  És  objecte  d'aquesta  carta,  la  regulació  mitjançant  el  present  reglament 

municipal  d'establiment  dels  instruments  d'ordenació  i  procediments  d'informació  i 

participació dels veïns   i entitats ciutadanes a la gestió municipal de conformitat amb 

allò  establert  als  articles  1,  4-1,  18,  24  i  69  a  72  de  la  Llei  7/1985 de  2  d'abril,  

reguladora de les Bases de Règim Local ; i amb els articles 227 a 236 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Juridic de les Entitats Locals, aprovat mitjançant 

Real Decret 2568/12986, de 28 de novembre.

Article 2. Els principis en base als quals es fonamenta aquesta  Carta , són els següents:

*PRINCIPI DE SUBSIDIARITAT,en base al qual, les decisions deuen adoptar- se tenint 

en compte el nivell més pròxim al ciutadà.

*PRINCIPI DE  TRANSPARÈNCIA  del  procés de  decisió de  l'Ajuntament de  Els 

Poblets en l'adopció d'actes administratius i disposicions de caràcter general, amb el que 

es  preten  reforçar   el  caràcter  democràtic  de  l'Administració  Local,  així  com  la 

confiança  dels ciutadans en la   mateixa.

 *PRINCIPI DE L'ACCÉS DELS CIUTADANS A LA INFORMACIÓ de l'activitat de 

l'Ajuntament   de  Els  Poblets,  amb  la  qual  cosa  es  podrà  alenar  una  participació 

ciutadana conscient de les tasques realitzades pel Govern Municipal, suscitant-se a la 

volta interessos de la "res pública" que dóna lloc a la realització de debats amb major 

coneixement de causa. 

*PRINCIPI  DEPARTICIPACIÓ CIUTADANA en  els  assumptes  públics  de  caràcter 

local, per introduïr en tots els procediments administratius de decisió, qualsevol dels 

drets següents :

a) Dret de consulta prèvia als ciutadans o entitats cíviques.

b)Drets  dels  ciutadans i  entitats  cíviques  a  proposar  mesures  a  adoptar  pels  poders 

públics, dins de les seves competències.

c)Drets dels ciutadans i entitats cíviques a sol·licitar audiències públiques.

Article 3.  L 'Ajuntament de Els Poblets, a travès d'aquesta Carta, preten  assolir els 

objectius següents:

a) Facilitar la més àmpla informació sobre les seves activitats, obres, serveis i demés 

activitats que siguen competències municipals, segons la legislació vigent.

b)Facilitar  i  promoure  la  participació  de  les   entitats  cíviques  amb representació  al 

Consell de Participació Ciutadana a la gestió municipal amb respecte a les facultats de 
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decisió que corresponen als òrgans municipals representatius.

c)Fer efectius els drets i deures dels veïns establerts a l'article 18 de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril.

d)Fomentar la vida associativa de la ciutat .

e)Aproximar i facilitar la gestió municipal als veïns .

f)Garantir la solidaritat, cohesió econòmica i social i equilibri a tot el territori del terme 

municipal.

g)Informar  sobre  els  grans  temes  municiapals,  com  el  pressupost  general,  plans 

urbanístics,  ordenances  fiscals,  programes  culturals,  socials  o  de  salut,  així  com 

qualsevol  altres  el contingut dels quals considerara  convenient  l'Ajuntament de Els 

Poblets,  o  ho  hagueren  sol·licitat  dues  o  més  Associacions  inscrites  al  Registre 

municipal.

 Article 4.Per al lucre dels anteriors objectius, la participació  ciutadana s'exercirà a 

traves dels següents  drets :

*Dret a la informació municipal.

*Dret a la participació individual o col·lectiva.

*Dret de iniciativa.

*Dret de petició.

Article 5. L'àmbit d'aplicació territorial  abarca tot el terme municipal de Els Poblets.

Article 6. L'àmbit d'aplicació personal inclourà:

a)Els ciutadans que  estiguen empadronats  a  Els Poblets   o  tinguen propietats  a  Els 

Poblets,tant si són de nacionalitat espanyola com si són de nacionalitat estrangera.

b) Les entitats ciutadanes que exerciten  la seva activitat i tinguen  una direcció social al 

terme municipal i estiguen degudament inscrites.

A aquestos  efectes,  es  consideren  entitats  ciutadanes  o  cíviques,  les  Associacions 

constituïdes per la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns i  sense ànim 

de lucre sempre que es troben inscrites al Registre General d'Associacions i al Registre  

Municipal d'Associacions  Veïnals.

                                                          TITOL PRIMER.

                                                           TITOL PRIMER.

                             CAPITOL 1: DE LA  INFORMACIÓ MUNICIPAL.

 Article 7   L'Ajuntament de Els Poblets informarà als veïns de la gestió municipal , així 

com  de  la dels seus òrgans desconcentrats a travès dels mitjans de comunicació social i 

mitjançant l'edició de publicacions, taulers d'anuncis, projecció de vidios ,organització 
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d'actes i quants altres medis es consideren necessaris.

La  referida informació serà canalitzada a travès de la OFICINA  D'INFORMACIÓ de 

l'Ajuntament de Els  Poblets 

Article 8. L'Ajuntament de Els Poblets  podrà recollir  el parèixer dels veins i entitats 

ciutadanes  o  cíviques  per  mitjà  de  campanyes  d'informació  ,  debats,  assemblees, 

reunions  ,consultes, enquestes i sondejos d'opinió.

Article 9. L'Administració municipal disposarà d'una OFICINA D'INFORMACIÓ.,així 

com un REGISTRE D'INICIATIVES ,QUEIXES I RECLAMACIONS  les funcions de 

les quals són les següents:

a)Canalitzar tota activitat relacionada amb l'informació que es refereix  l'article 7, així 

com la resta de la informació que l'Ajuntament proporcione.

b)Informar al públic sobre els fins, competències i funcionament dels distints òrgans i 

serveis dependents de l'Ajuntament; així com els òrgans i serveis de les Administracions 

Central, Provincial i Autonòmica.

c)Informar sobre els tràmits administratius de cada expedient i portar l'oportú seguiment 

dels mateixos.

Article  10.  L'obtenció  de  còpies  i  certificacions acreditatives  d'acords  municipals  o 

antecedents  als  mateixos,  així  com  la  consulta  d'arxius,  es  sol·licitarà  a  travès  de 

l'OFICINA DE  LA INFORMACIÓ ,  que  d'ofici,  realitzarà  les gestions que  siguen 

precises  perquè el sol·licitant obtinga la informació requerida en un plaç no superior a  

10 dies.

Per al supost de que no es puga facilitar la informació, deurà comunicar-se-li en dit plaç  

de 10 dies al  ciutadà,  sobre els motius de retras o de la  impossibilitat  d'atendre la 

sol·licitut.

La denegació per part de l'Administració Local  per atendre aquestes sol·licituts, tan sols 

podran basar-se en les causes expressament establertes a les Lleis i a més a més, deuran 

estar degudament motivades.

Article 11. Les sol·licituts que dirigisquen els veïns o qualsevol òrgan de l'Ajuntament 

en petició d'aclariments municipals, es cursaran necessàriament per escrit, llevat de les 

determinades a l'article 16, i seran contestades en els termes prevists  a la legislació 

sobre el procediment administratiu comú.

Quan la sol·licitut vinga a formular una proposta d'actuació municipal, el seu destinatari 

informarà al municipal,qui actúe de secretari del mateix remitirà al proponent,en el plaç 

màxim de 30 dies,una còpia extractada de l'Acta de la sessió corresponent a l'asunt 

tractat.

El president de l'òrgan col·legiat podrà requerir la presència de l'autor de la proposta a la 
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sessió que corresponga, als efectes de motivarla i, en el seu cas, ampliar-la i defendre-la.

Article 12.  Quan  existisquen  temes  que  es  consideren  d'especial  trascendència  per 

l'Ajuntament  o  bé  mitjançant  sol·licitut  degudament  motivada  de  dues  entitats 

ciutadanes, els periodes establerts a la legislació vigent per la informació pública podran 

ser ampliats temporalment i completats amb altres mitjos o procediments d'informació i 

difussió.

Article 13. Informació al públic.    

 L'Ajuntament  de Els Poblets s'obligarà:

a)Fer  públiques les convocatòries i  ordres del  dia  de les sessions plenàries,al  tauler 

d'anuncis de la Casa Consistorial, entregant, inclusivament, una còpia a les associacions.

b)Donar publicitat del contingut de les sessions plenàries i de la Comissió de Govern, 

així com de totes les resolucions de l'Alcalde i de les que per la seva delegació dicten les 

persones  facultades per això .

c)Editar amb periodicitat semestral un Butlletí d'Informació Municipal, que deurà estar 

obert a les opinions dels veins.

d)Permetre  a  les  entitats  ciutadanes  el  dret  a  consultar  arxius  i  registres  públics 

municipals, sense més limitacions que les que puguen establir les  lleis. En tot cas, la 

denegació o limitació d'aquest dret a les entitats ciutadanes deurà establir-se mitjançant 

resolució degudament motivada.

CAPITOL II . PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL.

Article 14. Les sessions del ple seran públiques,exepte en els casos previstos a l'article 

70-1 de la Llei  7/1985 de 2 d'abril. Es facilitarà  l'assistència  o informació  simultània 

al públic interessat en conèixer el desenvolupament de les sessions a travès dels medis 

més adequats al cas .

Els representants dels mitjos de comunicació social tindran accés preferent i rebràn les 

màximes facilitats pel compliment  del  seu treball. 

Article 15.  No són públiques  les sessions de la Comissió de Govern , ni les reunions 

de les Comissions Informatives.

No  obstant,  a  la  d'aquesta  última   podràn  convocar-se  ,  quan  ho  autoritze  el  seu 

President als sols efectes d'escoltar el seu parèixer  o rebre el seu informe en temes 

concrets d'interès  per l'Associació corresponent , els representants de les Associacions 

per la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

Article  16. Podran  ser  públiques   les  sessions  dels  altres  òrgans  complementaris  i 

entitats  municipals  en  els  temes que  prevesca  la  legislació  o  les  reglamentacions  o 
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acords plenaris pels que es regisquen.

Article 17. Quan  alguna de les entitats ciutadanes o cíviques  o  en el seu cas, un veí,  

desitgen efectuar una exposició davant el Ple en relació a algun punt de l'ordre del dia 

en  la  tramitació  administrativa  del  qual  haguera  intervingut  com  interessat  o  per 

delegació,  deurà  sol·licitar-lo  a  l'Alcaldia  abans  de  començar  la  sessió.  Amb 

l'autorització  d'aquesta  i  mitjançant  d'un   únic  representant  ,  podrà  exposar  el  seu 

pareixer durant el temps que hagués assenyalat l'Alcaldia, tot això amb anterioritat a la 

lectura, debat i votació de la proposta d'acord inclosa a l'ordre del dia .

Finalitzats els debats  sobre els punts continguts a l'ordre del dia, l'Alcaldia pot establir,  

per a la  mateixa sessió plenària un torn de precs i preguntes per al públic assistent i que 

versen sobre temes concrets d'interès municipal. Correspon a l'Alcaldia ordenar i tancar 

el torn 

En tot cas, els precs i preguntes que es formulen seràn contestades per escrit en un plaç 

màxim  de 15 dies , sense perjuí de que el membre de la Corporació  preguntat vulga 

donar una resposta inmediata en el mateix acte.

Article 18. Les convocatòries i ordres del dia de les sessions del ple es traslladaràn a les 

entitats  ciutadanes  i,  en  el  seu  cas  ,  els  mitjans  de  comunicació  social,  i  es  faràn 

públiques al tauler d'anuncis de la casa  consistorial.

Sense perjuí d'allò disposat a l'article 70-2 de la Llei 7/1985 de 2 d'Abril, l'Ajuntament  

de Els Poblets donarà publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots 

els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com les resolucions de l'Alcaldia i de 

les que per la seva delegació dicten els Regidors delegats

A tal efecte, s'utilitzaràn els següents mitjans: 

A)Edició,  amb  una  periodicitat  semestral,  d'un  Butlletí  Informatiu  Municipal 

.B)Exposició  al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

C)Remissió de l'acta de la sessió o el seu extracte a les associacions que ho sol·liciten.

A més dels mitjans indicats a l'apartat anterior, podran utilitzar-se els següents:

A)Publicació als mitjans de comunicació social d'àmbit municipal .

B)Altres mitjans  de  comunicació que  faciliten la  divulgació d'aquelles  resolucions i 

actes administratius .

                                                        TÍTOL  SEGON. 

 DE  LES  ENTITATS  CIUTADANES  I  DEL  REGISTRE  MUNICIPAL 

D'ASSOCIACIONS:                            
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Article19.  D'acord  amb  els  recursos  pressupostaris,  l'Ajuntament  subvencionarà 

economicament a les entitats ciutadanes que tinguen com a objecte  la defensa dels 

interessos generals o sectorial dels veïns, tant en allò que es refereix a les seves despeses 

generals com a les activitats que realitzen.

A aquestos efectes ,el Pressupost General de l'Ajuntament de Els Poblets inclourà una 

partida  destinada  a  tal  fi  per  la  qual,  l'Ajuntament,  en  sessió  plenària  i  en  tot  cas, 

contemplarà la seva representativitat, el grau d'interès o utilitat ciutadana dels seus fins, 

la seva capacitat econòmica autònoma i les ajudes que reben d'altres entitats públiques o 

privades.

En tot cas, l'Ajuntament afavorirà, indirectament, qualsevol activitat de les associacions 

prestant col·laboració mitjançant altres fòrmules diferents a allò que s'expressa al punt 

anterior

Article 20. Les entitats ciutadanes o cíviques , a les quals es refereix l'article anterior, 

podran  accedir  a  l'ús  dels  mitjans  públics  municipals,  especialment  locals,  amb les 

limitacions que puga imposar la coincidència de l'ús per part de vàries d'ellles o el propi  

Ajuntament, i seran   responsables del tracte donat a les instal·lacions i locals.

L'ús dels mitjans públics municipals deuran ser sol·licitats per escrit a l'Ajuntament amb 

una antel·lació de 8 dies al menys.

Article21.  Les  entitats  ciutadanes  o  cíviques  degudament  inscrites,  gaudiran  dels 

següents drets:

A) Rebre al seu domicili social les convocatòries  dels òrgans col·legiats municipals que 

celebren sessions a l'objecte, o a les que dega estar present el moviment ciutadà.

B)Rebre,  així  mateix,  les  resolucions i  acords  que  adoptats  pels  òrgans  municipals, 

afecten a l'objecte social de l'entitat o complisca les normes establertes per a la seva 

recepció.

Article 22.  Els drets  reconeguts en aquest reglament a les associacions o entitats que 

tinguen per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, sols seran 

exercitables  per  aquelles  que  es  troben  inscrites  al  Registre  d'Entitats  d'interès 

Municipal.

Aquest  Registre  té  per  objecte  permetre  a  l'Ajuntament  conèixer  el  nombre i  classe 

d'entitats existents al municipi, així com els seus  fins i representativitat, a l'efecte de 
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possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme.

Aquest registre és independent del Registre General d'Associacions, al que, així mateix, 

deuen figurar inscrites totes elles.

Podran obtindre la inscripció al Registre d'Entitats d'interès municipal , totes aquelles 

entitats  que reunisquen els requisits següents:

A)Que entre el seu objecte figure la defensa, foment o millora dels interessos generals o 

sectorials dels veïns del municipi.

A títol enunciatiu, s'enumeren les de veïns, culturals, musicals, esportives, ames de casa, 

de consumidors, sindicals, empresarials i qualsevol altra anàloga.

B)Que no tinguen ànim lucratiu.

Article 23. El Registre d'Entitats d'Interès municipal es portarà a la Secretària General 

de l'Ajuntament, mitjançant  la Delegació de Participació Ciutadana, i les  seves dades 

seran públiques; les inscripcions es realitzaran a sol·licitut de les entitats interessades, 

que hauran d'aportar les següents dades:

A)Estatuts de l'Associació.

B)Nombre  d'inscripcions  al  Registre  General  d'Associacions  i  en  altres  registres 

públics..

C )Nom i cognoms de les persones que ocupen càrrecs directius.

D)Domicili social.

E)Pressupost de l' exercici  econòmic en curs.

F)Certificació del nombre de socis.

La sol·licitut d'inscripció al Registre municipal  es presentarà davant l'Ajuntament, al 

Registre general de documents.

Article 24   . En el termini de 15 dies desde la sol·licitut d'inscripció, i, llevat que aquell  

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'aquest 

moment, es considera d'alta a tots els efectes.

En tot cas, aquest apartat regirà per aquelles associacions que, en el moment d'aprovació 

de la present Carta, no hagen sigut reconegudes o registrades encara per l'Ajuntament.

Les  associacions  inscrites estan  obligades  a  mantindre  les  seves  dades  al  dia,  en  el 

termini màxim d'un mes , notificant quantes modificacions es produïren .

El pressupost, el balanç econòmic de l'exercici anterior i el programa anual d'activitats  
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es comunicarà a l'Ajuntament dins del primer trimestre de cada any.

L'incompliment d'aquestes obligacions donarà lloc a que l'Ajuntament puga donar de 

baixa a l'Associació al Registre.

Article  25.  Les  associacions  inscrites  tenen  dret  a  proposar   els  seus  propis 

representants als  Consells d'Administració  i  altres  òrgans  executius  dels  patronats, 

societats, empreses públiques i demés fòrmules de gestió dels serveis públics municipals 

, d'acord amb allò establert als reglaments o estatuts respectius.

                                                                    TITOL TERCER.

                                                 LA INICIATIVA CIUTADANA.

Article  26 .  La  iniciativa  ciutadana  és  tota  participació  en  la  qual  els  ciutadans 

sol·liciten a l'Ajuntament que duga a terme una determinada activitat de competència 

municipal i d'interès públic, a fi del qual, podrà aportar mitjans econòmics, béns, drets o 

treball personal .

Article  27.   L'Ajuntament  deurà  destinar  anualment,  en  la  mesura  de  les  seves 

possibilitats, una partida pressupostària per sufragar aquelles activitats que es realitzen a 

iniciativa ciutadana.

Article 28. Correspondrà al Ple de l'Ajuntament resoldre aquelles iniciatives ciutadanes 

que es plantegen.

La  seva  decissió  serà  discrecional  i  atendrà  principalment  a  l'interès  públic  i  a  les 

aportacions que realitzen els ciutadans o entitats.

El ciutadà, o l'entitat peticionària seran convocats a la sessió del Ple, on es delibre la  

iniciativa.

Article  29. El  dret  d'iniciativa podrà ser  exercitat  pels  ciutadans ,  així  com per les 

associacions i entitats ciutadanes.  Rebuda la iniciativa per l'Ajuntament, se sotmetrà a 

informació  pública  pel  termmini  d'un  mes,  a  no  ser  que  per  raons  d'urgència  fos 

aconsellable un termini menor.

L'Ajuntament deurà resoldre en el termini d'un altre mes, a contar des del dia següent en 

que  finalitze el termini d'exposició pública.     
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                                                            TITOL QUART

                                                 LA CONSULTA   POPULAR 

Article 30. L'Ajuntament de Els Poblets, de conformitat amb la legislació vigent, podrà 

sotmetre a consulta popular aquells assumptes propis de la competència municipal que 

siguen d'especial relevància pels interessos dels veïns ,  amb excepció dels relatius a 

l'Hisenda local.

Article 31. La consulta popular contemplarà en tot cas:

a) El dret de tot ciutadà censat a ser consultat.

b) El dret a que la consulta expresse les possibles solucions alternatives amb la màxima 

informació possible.

Article 32. Correspon a l'Ajuntament realitzar els tràmits necessaris per la celebració 

de la consulta popular  sobre matèries de la seva competència.

També podran sol·licitar la celebració de consulta popular , prèvia l'adopció dels acords 

promoguts per iniciativa ciutadana o petició col·lectiva d'un mínim de firmes de veïns 

no inferior al trenta per cent del cens electoral  del municipi .

En allò previst en el present títol, s'estarà a allò disposat a la legislació estatal, o en el 

seu cas Autonòmica, i en especial, a la Lei Orgànica 2/1980 de 18 de gener , reguladora 

de les diferents modalitats de referèndum.

                                                      TITOL  CINQUÈ.

                                EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Article  33. Amb el fi de desenvolupar els objectius de participació , es constituirà el 

Consell   Municipal  de  Participació  Ciutadana,  com a  màxim òrgan  consultiu  de  la 

matèria.

El  Consell  evacuarà  informes  i  dictàmens  referents  a  les  propostes  normatives 

municipals  , i  també podrà emetre'ls a iniciativa pròpia.

Una  vegada  constituit  tindrà  capacitat  per  dictar  el  seu  propi  reglament  intern  de 
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funcionament..

Article 34.  El Consell  Municipal  de Participació Ciutadana ,estarà integrat per màxim 

de 10 membres , entre els quals figuraran:

President: L' Alcalde.

Vice-president: Regidor de Participació ciutadana.

Vocals:  *1  membre  de  cada  un  dels   grups   polítics  amb  representació 

corporativa.

*Els presidents de les entitats cíviques inscrites al Registre, o en el seu cas , el  

funcionari en qui aquest delegue, el qual actuarà amb veu però sense vot.

Article  35.  Els  membres  del  Consell  de  Participació  Ciutadana  es  reunirà 

ordinàriament, una vegada per trimestre, i amb caràcter extraordinari , per convocatòria 

del seu President o quan se sol·licite un terç qualsevol dels seus membres.

Els informes, dictàmens i declaracions del Consell  , s'adoptaran per majoria simple.

De  cada  reunió  que  es  celebre,  s'extendrà  acta  en  la  que  consten  els  assistents, 

assumptes  examinats i acords adoptats.

 Per la  vàlida constitució  del Consell es requereix l'assistència de la mitat  més un  del  

nombre legal dels seus membres presents sempre que el seu nombre no siga inferior a 

tres.

Article 36. L'Ajuntament dotarà al Consell dels mitjans humans i materials necessaris 

pel compliment de la seva funció. 

                                                           TITOL SETÉ.

                      DECLARACIÓ DE LA UTILITAT PÚBLICA MUNICIPAL 

                                             DE LES ENTITATS CIUTADANES.

Article 37. Les entitats ciutadanes podran ser reconegudes d'utilitat pública quan el seu 

objecte social i les activitats  que ralitzen tinguen un caràcter coincident  respecte a les  

competències municipals previstes a les lleis.

Article  38.  El  procediment  per  que  les  entitats  ciutadanes  són declarades  d'utilitat 

pública municipal s'iniciarà a instància de les organitzacions interessades, en sol·licitut 
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dirigida a l'Alcalde-President, en la qual es deurà fer constar:

a ) L'exposició dels motius que aconsellen tal reconeixement.

b) L'objecte o objectes socials de l'entitat.

Article  39.  Els  criteris  fonamentals  per  valorar  la  procedència  del  reconeixement 

d'utilitat pública municipal de les entitats ciutadanes seran, entre altres, els següents :

*  Interès públic i social  per la ciutadania de Els Poblets.

* Objectiu social de l'entitat  i activitats realitzades.

*  Nivell de participació a la vida local.

Article  40. Acordat pel Ple Municipal el reconeixement d'utilitat pública d'una entitat, 

s'inscriurà aquesta d'ofici al Registre Municipal.                                           

Article 41. El reconeixement de les entitats ciutadanes com d'interès públic municipal, 

els confereix, els drets següents:

*  Utilitzar la menció d' "Utilitat  Pública Municipal" en tots els seus documents.

*   Sol·licitar subvencions amb càrrec  als pressupostos municipal.

*  Tots aquells que puguen aparèixer a les normes legals i reglamentàries.    

                                                         TITOL SETÈ.

                                                    DISPOSICIONS FINALS .  

Article 42.  El present reglament s'interpretarà conforme a criteris lògics, sistemàtics i 

atenent a la seva finalitat , especialment de conformitat amb els principis continguts a 

l'article 2.

Els dubtes que suscite la interpretació i aplicació d'aquest Reglament, seran resolts en 

via administrativa per l'Alcaldia, previ  informe  de la Regidoria encarregada de l'àrea 

de Participació Ciutadana , i dictàmen del Consell de Participació ciutadana, sempre de 

conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

Article 43.  En tot allò no previst  expressament al  Present Reglament s'estarà a allò 

disposat a la legislació del Règim local  i demés de pertinent aplicació.

Article 44.  El present Reglament entrarà en vigor  el dia següent  de la seva publicació 

completa al Butlletí  Oficial de la Província, i es tramitarà d’acord amb el procediment  
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establert a l'article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.

Article 45.   La present Carta de Participació Ciutadana, tindrà una vigència d'aquesta 

legislatura i amb  una antel·lació de al menys dos mesos abans de finalitzar  dit periode,  

el  Consell   de  Participació  Ciutadana  ,  prèvia   la   realització  del  seguiment  de  la 

mateixa,  i  de  la  memòria de  les  seves  activitats,  proposarà al  Ple  de  la  Corporació 

Municipal , la seva pròrroga o modificacions oportunes.

No obstant allò disposat a l'apartat anterior, la present Carta de Participació Ciutadana 

serà revisada als 6 mesos de la seva inicial entrada en vigor, si es considera  oportú.

                                                     DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queden expressament derogades quantes disposicions o acords d'igual o inferior rang 

s'oposen a allò disposat al present reglament  .

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que la carta de Participació Ciutadana ha 
estat aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 1996 
Els Poblets a 12 de gener de 2016.
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Amparo Gil Torrella
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