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Ajuntament de l’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre aprovació defi-
nitiva de l’ordenança municipal que regula el Reglament 
Municipal de Govern Obert.

ANUNCI
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
de 26 d’octubre de 2021 de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre el 
Reglament Municipal de Govern Obert de l’Alcúdia, el text de la 
qual es publica íntegrament segons el que es disposa en els articles 
49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i 196 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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Preàmbul
El Govern Obert suposa una forma d’entendre l’administració i 
l’activitat que aquesta desenvolupa des de prismes més moderns i 
democràtics. Este concepte busca passar del plànol normatiu a un 
altre de material que realment tinga un efecte en les relacions entre 
l’administració i la ciutadania.
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Aquesta ètica administrativa impulsada des d’esferes supranacionals 
es canalitza principalment mitjançant les entitats locals. El Govern 
Obert cobra una importància vital en l’administració local, ja que 
el seu objectiu és apropar totes les funcions que es desenvolupen 
des d’una entitat administrativa a la ciutadania, i l’òrgan que té la 
major capacitat de fer-ho són les administracions més pròximes a la 
població, és a dir, els ajuntaments i resta d’administracions d’àmbit 
local com ara mancomunitats, consorcis o diputacions.
Aquesta nova realitat es recolza en tres àmbits de l’administració 
que interactuen entre ells produint tot el pensament que envolta al 
Govern Obert. La transparència, la participació i la col·laboració 
constitueixen les tres àrees de treball principal d’aquest Reglament. 
El desenvolupament d’aquests principis du com a conseqüència un 
enfortiment de les institucions, una ciutadania més participativa i 
involucrada amb la tasca pública i una democràcia més efectiva i 
real. L’objectiu de l’Alcúdia amb el Present Reglament és el d’im-
plementar localment aquesta realitat que es dona en altres municipis, 
adaptant-la a la situació concreta de l’Alcúdia i tenint en compte tant 
les seues necessitats com possibilitats buscant la millora continua.
Aquest projecte suposarà una evolució democràtica de les institucions 
i de la seua activitat, obrint-les i apropant-les a tota la gent que s’ha de 
nodrir de les seues funcions i que ha de legitimar la seua activitat. Per 
tant, com a conseqüència d’aquesta fiscalització més estricta de tota 
l’activitat governamental i administrativa de l’Alcúdia, el municipi 
avança cap a un paradigma administratiu més modern i horitzontal.

II
Com s’ha fet esment, el suport normatiu d’aquesta evolució adminis-
trativa és ample però dispers. Tant a nivell nacional com autonòmic 
disposem de diferents lleis que regulen les matèries que formen el 
concepte de Govern Obert, no obstant això, és necessària la cohesió 
de tots aquests principis en un conjunt normatiu que facilite el desen-
volupament i la implementació dels seus continguts. Ja des d’Europa i 
diferents organismes internacionals s’ha iniciat un procés de redacció 
legislativa per regular i promoure el concepte de Govern Obert.
Tota aquesta normativització tracta d’unificar conjunts de drets 
derivats dels principis de participació, transparència o col·laboració 
que coexisteixen en diferents normes. D’una banda hi ha les euro-
pees, com ara la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de juny de 2003, o el Reglament (CE) nº 1049/2001 
del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2001, relatiu a 
l’accés del públic als documents del Parlament Europeu, del Consell 
i de la Comissió. De l’altra trobem les seues implementacions en 
l’àmbit nacional i autonòmic, on trobaríem la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana o la Llei 37/2007, 
de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector 
públic, entre altres.
S’evidencia amb aquesta exposició la quantitat de normativa que hi 
existeix i en conseqüència, la difícil conceptualització d’una idea que 
es genera de la cohesió de les anteriors normes. Per aquest motiu, 
es tracta d’elaborar una norma que unifique amb una triple vessant 
drets, deures i metodologies relacionades amb la transparència, la 
participació i la col·laboració.

III
El present Reglament posseeix una estructura clara i senzilla que 
presenta de forma ordenada tots els elements que hem tractat 
anteriorment i que units produeixen una evolució de la concepció 
que es té de les actuacions de l’administració de l’Alcúdia amb la 
seua ciutadania.
Els contorns específics del Reglament es presenten al Títol I i II on es 
delimiten els diferents àmbits, conceptes i elements que afecten en la 
interpretació de la norma i la seua aplicació. Aquesta aproximació als 
conceptes, idees i formes d’actuar que van a tractar-se al Reglament 
afavoreix una millor lectura dels capítols posteriors. Els segueix una 
redacció extensa dels tres principis que donen forma al concepte de 
Govern Obert: la transparència, la participació i la col·laboració.
Al títol III, es desenvolupen els drets relacionats amb la informació 
pública i les formes de fer més transparent l’activitat administrativa. 
Aquest títol no es presenta com un catàleg de drets i deures, sinó 
com un compromís amb la ciutadania que permet millorar la forma 
en què aquesta s’informa amb l’objectiu de poder fer-la més partícip 
de l’activitat pública.

El principi de transparència s’enllaça amb el de participació que el 
segueix al capítol IV, on es presenten els drets participatius que pot 
exercir la població de l’Alcúdia, les ferramentes de les que disposen 
per a fer ús d’ells i els canals que s’habiliten per a intervindre en 
l’activitat pública.
L’últim principi es desenvolupa al títol V, amb una exposició del 
concepte de col·laboració i les formes en les que es presenta a 
l’Alcúdia.
D’aquesta forma, es tancaria l’exposició dels elements que componen 
el Govern Obert. No obstant això, al Reglament s’ha inclòs un últim 
títol on es fixa un control amb una doble via. D’una banda,
l’administració local presentarà un informe anual que avalue el desen-
volupament del contingut del Reglament i la seua implementació. Per 
l’altra, la població deurà controlar i exigir una rendició de comptes 
de l’ajuntament per garantir que es manté el compromís de fer de 
l’Alcúdia un municipi més obert.
Títol I. Disposicions generals
Capítol I. Disposicions generals
Article 1.- Àmbit objectiu del reglament
a) El següent Reglament té com a objectiu el desenvolupament d’un 
conjunt de disposicions en matèria de Govern Obert relacionades 
amb els tres pilars que el componen:
b) La transparència de l’activitat administrativa de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia.
c) Tots els drets de participació ciutadana i els canals que la pro-
mocionen.
d) Tota l’activitat col·laborativa que desenvolupa l’ajuntament amb 
la població de l’Alcúdia.
Article 2.- Àmbit subjectiu del reglament
Les disposicions d’aquest Reglament seran d’aplicació a:
a) L’Entitat Local de l’Alcúdia.
b) Entitats associatives que consten inscrites al Registre d’Entitats 
Associatives.
c) Qualsevol persona física o jurídica que preste serveis públics o 
exercisca potestats administratives a nivell local.
d) Persones físiques o jurídiques que van percebre ajudes o subven-
cions per part de l’ajuntament.
Article 3.- Finalitat del Reglament
Els objectius del següent reglament són:
a) Establir tots els elements necessaris per a que la ciutadania tinga 
accés a la informació pública de forma clara i senzilla.
b) Que tota l’activitat de l’administració i les entitats que col·laboren 
amb aquesta siga transparent
a conseqüència d’una política activa que pose a disposició de les 
persones administrades tota la informació que puguen requerir.
c) Establir una avaluació continua de l’activitat administrativa per a 
que hi haja una rendició de comptes efectiva.
d) Millorar l’accés a la informació pública amb el desenvolupament 
de ferramentes que siguen d’accés fàcil i clar per a la ciutadania.
e) Garantir l’exercici de l’acció pública baix els principis que 
s’arrepleguen en aquest Reglament.
Article 4.- Còmput de terminis
1. Tal com s’estableix a l’article 30.3 de la Llei 39/2015 de Proce-
diment Administratiu Comú, els terminis es computaran a partir del 
dia següent de publicació o notificació de l’acte.
2. El còmput serà de dies hàbils amb l’excepció que la norma concreta 
de rang superior que regule la matèria dispose el contrari.
3. En cas de que els terminis de qualsevol acció finalitzen en dia 
inhàbil, aquest s’ajornarà al dia hàbil més pròxim.
Capítol II. Definicions
Article 5.- Definicions
Als efectes del següent Reglament s’entén per:
a) Personal de l’administració. Es considera personal de l’admi-
nistració qualsevol persona que preste els seus serveis en nom de 
l’administració.
b) Informació Pública. Tota informació, indistintament del seu 
format, que siga generada tant per un òrgan administratiu com pel 
personal que treballa en l’administració pública.
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c) Ciutadania. Al present Reglament s’entendrà per ciutadania tota 
persona inscrita al Padró municipal de l’Alcúdia.
d) Activitat pública. Tota activitat que executada per òrgans, personal 
o institucions administratives en l’exercici de les seues funcions.
e) Canals o ferramentes de participació. Tots els elements que afavo-
reixen una metodologia que permeta la participació de la ciutadania 
en espais públics.
f) Subsanació. Acció per la qual es solucionen els errors que no 
permeten la tramitació de qualsevol tràmit administratiu, ja siga per 
incorrecció o falta d’informació.
Títol II. Govern obert i principis d’actuació
Capítol I. Govern obert
Article 6.- Concepte de Govern Obert
El Govern Obert és una nova forma d’actuar de l’administració 
pública que, observant les necessitats i les capacitats de cada entorn, 
busca aplicar i desenvolupar de la forma més efectiva possible els 
principis de transparència, participació i col·laboració.
Aquesta forma d’entendre l’activitat administrativa té com a objectiu 
que els ciutadans participen en la creació i millora dels serveis, 
projectes i actuacions de l’administració millorant la claredat i les 
relacions cooperatives.
L’Alcúdia, amb l’objectiu de millorar l’actuació pública per a adap-
tar-la a les necessitats actuals de la ciutadania, defendrà el principi 
de Govern Obert com a ètica que guie la activitat que envolta a 
l’ajuntament.
Capítol II. Principis de govern obert
Article 7.- Principis generals
La interpretació i aplicació del següent Reglament es tindrà que 
ajustar als següents principis:
a) Principi de transparència. Té com a objectiu garantir una activitat 
pública accessible.
b) Principi de publicitat. Garant de que la informació que es publique 
siga objectiva i veraç.
c) Principi de lliure accés a la informació pública. Permet a la 
ciutadania accedir a la informació que siga pública i que l’accés es 
presente de forma fàcil i comprensible.
d) Principi d’orientació a la ciutadania. Principi que articula l’activitat 
administrativa cap a i per a la ciutadania.
e) Principi de participació ciutadana. Promou la relació individual 
o col·lectiva de les persones administrades amb els òrgans adminis-
tratius per plasmar les seues idees o inquietuds.
f) Principi de col·laboració administrativa. Afavoreix les relacions 
bidireccionals de l’administració amb les persones administrades per 
fomentar serveis i accions públiques de qualitat.
g) Principi de modernització tecnològica. Principi que busca impulsar 
els serveis de l’administració per la via telemàtica amb l’objectiu 
de dissenyar espais i processos més eficients i propers per a la 
ciutadania.
h) Principi de responsabilitat i rendició de comptes. L’activitat pública 
necessita dirigir-se baix una ètica de responsabilitat que satisfaga 
ales persones usuàries amb una constant avaluació i rendició de 
comptes.
Capítol III. Obligacions
Article 8.- Obligacions generals del personal de l’administració en 
matèria de Govern Obert
El personal que desenvolupa l’activitat administrativa, i per tant, 
executa les disposicions del present Reglament es veurà sotmès a 
les obligacions bàsiques recollides en els articles 52, 53 i 54 de la 
Llei 7/2007, del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
A més, deuran vetllar per que l’exercici de les seues funcions sempre 
s’adeqüe a les següents obligacions:
a) Serveis per a l’interès públic
b) Legalitat
c) Defensa dels valors democràtics
d) Neutralitat, imparcialitat i actuació diligent
e) Professionalitat
f) Honestedat e integritat
g) Economia, eficàcia, eficiència, i austeritat
Totes les obligacions derivades dels principis que conté el present 
Reglament s’inclouran a la RPT desenvolupada per l’Ajuntament.

Capítol IV. Drets
Article 9.- Drets del personal de l’administració en matèria de 
Govern Obert
Els drets dels membres de la corporació en matèria de transparència, 
participació i col·laboració son:
a) Dret a poder accedir a la informació que resulte necessària per al 
desenvolupament de les seues funcions.
b) Dret a exercir consulta de la documentació recollida en les 
dependències municipals.
c) Dret a la formació contínua en matèries que consten al següent 
reglament.
Article 10.- Drets generals de les persones administrades
Els drets que el present reglament reconeix a les persones adminis-
trades són:
a) En matèria de transparència tots els relatius a la gestió de la 
informació pública i de les ferramentes de les que disposen els 
ciutadans per a accedir a ella.
b) Relacionats amb la participació, es condensen els drets que 
permeten una inclusió i implicació més directa de la ciutadania dins 
de l’activitat pública a la mateixa vegada que es milloren els canals 
que donen lloc a estes relacions.
c) Drets que possibiliten la interactuació entre l’administració, les 
entitats socials i la ciutadania buscant una millora constant mitjançant 
la cooperació dels diferents espais socials que composen l’Alcúdia.
Capítol V. Ferramentes de Govern Obert
Article 11.- Ús de mitjans electrònics
L’Ajuntament de l’Alcúdia fomentarà l’ús i la difusió de tota la infor-
mació pública i processos participatius amb els mitjans electrònics 
dels que dispose. Es promourà la implementació de forma progressiva 
dels mitjans electrònics com a enllaç per a accedir a tots els mecanis-
mes i els avanços que en aquesta matèria s’implementaran.
Aquest impuls busca modernitzar l’administració i que el major 
nombre de persones possible puguen accedir a tota la informació 
pública de la que disposa l’ajuntament. Tots aquests principis es 
fonamenten en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics.
Article 12.- Creació d’instruments que promoguen els principis de 
Govern Obert
El foment de la transparència, participació i col·laboració exigeix 
que es creen ferramentes efectives que implementen ferramentes 
efectives per exercir aquests principis.
L’Ajuntament impulsarà la creació de processos, canals i instruments 
de forma activa i a la mateixa vegada els difondrà per a que totes les 
persones puguen fer ús d’ells.
Article 13.- Comissió permanent de Govern Obert
1. Amb l’aprovació del present Reglament de Govern Obert, es crearà 
la Comissió permanent de Seguiment de Govern Obert, encarregada 
de supervisar els processos de seguiment, revisió i implantació del 
Reglament.
2. La Comissió de Seguiment estarà composada per:
a) L’Alcalde o l’Alcaldessa o regidor en qui delegue la responsa-
bilitat.
b) Una persona en representació de cada organització política que 
forme part de la corporació municipal.
c) Personal funcionari.
d) Representants del teixit associatiu de l’Alcúdia.
La representació del personal funcionari com el teixit associatiu es 
decidiran pel Consell d’Entitats Ciutadanes per majoria simple.
3. Les funcions que ha de desenvolupar la Comissió seran:
a) Valorar la difusió del Reglament de Govern Obert, i el respecte 
dels principis continguts al text.
b) Valorar el grau de correcció i actualització del Reglament a la 
situació anual de l’Alcúdia.
c) Analitzar l’adequació i viabilitat de les ferramentes i canals 
utilitzats per a la implantació dels diferents principis.
d) Estudiar les propostes que s’arrepleguen en matèria de Govern 
Obert.
e) Elaborar la memòria anual de seguiment del Reglament i la seua 
respectiva implementació.
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Títol III. Transparència i publicitat
Capítol I. Transparència
Article 14.- Transparència en l’activitat pública
L’Ajuntament de l’Alcúdia i les persones físiques i jurídiques 
contingudes en l’article 2 del present reglament que desenvolupen 
una tasca junt amb l’administració ho faran mitjançant el principi 
de transparència, fent ús dels canals establerts i les ferramentes que 
proposen una panoràmica de l’activitat administrativa.
Article 15.- Obligacions de transparència
Per a l’efectiva aplicació d’aquest principi serà necessari que les 
entitats actuen baix les següents obligacions:
a) Desenvolupar el seu exercici baix el principi de transparència, 
garantint la seua implementació en les respectives entitats.
b) Elaborar i difondre preferiblement per mitjans telemàtics qualsevol 
informació que es considere rellevant per a garantir el principi.
c) Mantindre actualitzat el portal de transparència com a mitjà 
electrònic en el qual plasmar la informació pública.
d) Establir mitjans de consulta efectius a la informació sol·licitada.
e) Difondre els drets que recull el present Reglament a les persones 
administrades.
Capítol II. Dret d’accés a la informació pública
Secció I. Concepte i règim jurídic
Article 16.- Informació pública
La informació pública s’entén per al present Reglament segons dicta 
l’article 13 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. Per tant, informació 
pública serà tot document o contingut, indistintament del seu format 
o suport, del que dispose qualsevol persones que preste serveis al si 
de l’administració i que haja sigut elaborat en l’exercici de les seues 
funcions. La informació pública podrà estar exposada als portals de 
transparència o web de l’ajuntament, i tota la informació que siga 
pública i no conste a aquests mitjans de comunicació s’haurà de 
sol·licitar amb un tràmit administratiu concret.
Article 17.- Dret d’accés a la informació pública
El dret d’accés a la informació pública constitueix un dret fonamental 
de la població que l’habilita a accedir a tota aquella informació 
pública que estiga disponible als portals de transparència o no, tal 
com s’esmenta a l’article anterior.
Aquest és el dret que legitima l’exercici del tràmit d’accés a infor-
mació que no estiga difosa a espais d’accés genèric.
Article 18.- Requisits generals de la informació
Seran requisits generals de la informació:
a) Que la gestió telemàtica de la informació es faça de la forma més 
accessible, estructurada i senzilla possible.
b) Que la publicació de la informació es faça amb mitjans gratuïts, 
oberts i d’ús lliure per a totes les persones i, addicionalment, per 
canals d’ús generalitzats.
c) Que el llenguatge de la informació publicada estiga adaptat als 
requisits d’inclusivitat exigits actualment.
Article 19.- Límits
1. El dret d’accés a la informació es limita als casos en els que aquest 
puga afectar negativament a les competències de l’ajuntament.
2. Junt amb la limitació anterior, els límits seran els previstos per 
l’article 14 de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern.
3. La publicitat activa i l’accés a la informació pública, junt amb 
les obligacions que deriven de les dues, es sotmetran a allò disposat 
per l’article 15 de la Llei 19/2013, sempre que hi apareguen dades 
amb una especial protecció. Aquesta disposició fixa com principi 
rector la conciliació dels drets d’accés a la informació pública i 
els de protecció de dades, evitant sempre el possible conflicte que 
poguera aparèixer.
Secció II. Procediment d’accés a la informació pública
Article 20.- Competència
1. Serà el departament de secretaria de l’Ajuntament de l’Alcúdia 
l’encarregat de gestionar les sol·licituds i denegacions de l’exercici 
de l’accés a la informació per part de la ciutadania.

2. El departament de secretaria treballarà conjuntament amb els altres 
departaments, sempre que no puguen per qüestió de matèria resoldre 
les sol·licituds de forma adequada.
Article 21.- Sol·licitud
1. L’òrgan encarregat de la tramitació de la sol·licitud no demanarà més 
dades de les que siguen necessàries per a iniciar el procediment.
2. No es requereix motivació per a iniciar el tràmit de sol·licitud 
d’accés a la informació.
3. La presentació de la sol·licitud no requerirà de terminis concrets, 
només es comunicarà a la persona sol·licitant el termini necessari 
per a la resolució i notificació del procediment.
Article 22.- Inadmissió
1. Conforme estableix l’article 18 de la llei 19/2013, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern els motius d’inadmissió 
són els següents:
a) Que es demane una informació que estiga en tràmit.
b) Que es demane informació auxiliar
c) Que es sol·licite informació que estiga a expenses d’una reela-
boració.
d) Que es sol·licite a un òrgan que no siga competent.
e) Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu 
no justificat.
2. Es dona un termini de 10 dies per a que es subsanen possibles 
errades en la informació o la falta d’aquesta.
3. En cas de que la inadmissió siga ferma, esta deurà ser motivada i 
notificada en un màxim de 30 dies hàbils.
Article 23.- Tramitació
1. L’administració ha de donar resposta en un màxim de 30 dies 
computats a partir del dia següent de rebre avis de recepció de la 
sol·licitud.
En cas de que el volum de la informació siga més abundant, el termini 
s’ampliarà com a màxim un mes més.
2. Si la informació tinguera relació o afectara a terceres persones, 
es dotarà d’un termini a aquestes terceres persones de 15 dies per a 
que presenten les al·legacions oportunes.
3. Tal com estableix l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el tràmit de sol·licitud 
d’accés a la informació pública que s’inicie per part d’un membre 
de la Corporació Local tindrà un termini de resposta màxim de 5 
dies naturals després de presentar-se la sol·licitud. Aquesta resposta 
deurà de ser clarament motivada.
Article 24.- Resolució, notificació i publicitat
1. La resolució es realitzarà per l’òrgan competent amb el termini 
màxim de 30 dies i deurà informar a la persona sol·licitant de les 
mesures que s’han pres o que està previst adoptar.
2. La resolució es notificarà a les persones sol·licitants i a les terceres 
afectades que ho hagen sol·licitat.
3. Es deurà d’informar amb la notificació la possibilitat d’interposar 
front a la resolució una reclamació potestativa com indica l’article 
24 de la Llei 19/2013. La inadmissió s’interposarà amb un termini 
màxim d’un mes al dia següent de rebre la notificació.
Article 25.- Instruments d’accés a la informació pública
1. L’Ajuntament de l’Alcúdia deurà de facilitar i promoure els 
instruments d’accés a la informació pública tant de forma presencial 
com electrònica.
2. Hi ha l’obligació d’informar i assessorar de com fer ús dels canals 
que estan a la seua disposició i dels drets que poden exercir.
3. Sempre es prioritzarà el canal electrònic amb l’objectiu de 
modernitzar l’administració pública, mantenint canals analògics 
per a totes aquelles persones que no disposen de les competències 
electròniques suficients.
Article 26.- Registres d’informació pública
Es recullen els Registres d’Informació Pública dels que disposa 
l’Ajuntament sense perjudici de que es creen posteriorment per a 
promoure el principi de transparència i publicitat:
a) Llibre d’Actes de les sessions del Ple
b) Registre d’instàncies
c) Registre municipal d’Associacions
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Capítol III. Publicitat activa
Article 27.- Objecte i finalitat de la publicitat activa.
1. L’objectiu de la publicitat activa és l’exposició de forma gratuïta 
de la informació que siga rellevant per a garantir la transparència 
de l’activitat i fer possible l’exercici del dret de reutilització de la 
informació pública.
2. Per a l’execució d’aquesta obligació, l’ajuntament podrà demanar 
la informació que siga necessària a les persones que puguen constar 
en la informació que es farà pública.
3. També serà objecte del principi de publicitat activa la que es 
sol·licite amb més freqüència.
Article 28.- Lloc de publicació
1. La informació pública deurà de ser publicada i actualitzada a 
la pàgina web o seu electrònica de les entitats locals i al portal de 
transparència de l’ajuntament.
2. El portal de transparència de l’ajuntament enllaçarà la respectiva 
informació compartida per les entitats i resta de subjectes vinculats 
a les obligacions de publicitat activa.
3. L’ajuntament podrà fer ús de diverses ferramentes com xarxes 
socials per a la publicació d’informació d’interès públic.
4. Tota publicació en llocs electrònics haurà de complementar-se amb 
la publicació en mitjans més tradicionals -com ara taulells d’anuncis 
o premsa local- per a que arribe al màxim de població possible.
Article 29.- Informació que s’ha de fer pública
1. Tal com estableix l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, hi haurà una sèrie de documents, informació i dades que 
s’hauran de fer publiques de forma ordenada, estructurada i actualit-
zada. Aquesta informació està catalogada en els següents grups:
a) Informació econòmica, pressupostària i estadística.
b) Informació de rellevància jurídica
c) Informació institucional, organitzativa i de planificació
d) Informació relativa a càrrecs de responsabilitat i figures anàlogues
e) Altres continguts
A la pàgina web s’haurà de publicar seguint aquesta catalogació i cada 
document o informació es difondrà a les àrees corresponents.
2. Es detallaran de manera gràfica al portal de transparència els 
estàndards que promou l’Índex de Transparència dels Ajuntaments 
(ITA) i la posició de l’Ajuntament de l’Alcúdia respecte a aquests 
criteris, sempre que siga possible en funció de la disponibilitat dels 
recursos necessaris.
Article 30.- Forma de publicació
1. La informació es publicarà de forma clara i comprensible per a tota 
la gent, utilitzant un llenguatge accessible. Si per la seua naturalesa 
el contingut és complex, l’administració té l’obligació de fer una 
versió més senzilla.
2. S’ha d’incloure informació relativa a la forma d’accedir a la 
pròpia informació, l’òrgan competent, freqüència d’actualització, 
terminis d’accés i tot allò que siga necessari per a la interpretació 
d’aquesta.
Article 31.- Termini de publicació i actualització
1. L’ajuntament i les entitats subjectes a l’obligació de publicitat 
deuran de fer pública la informació i de mantindre-la actualitzada.
2. Els terminis d’actualització són els següents:
a) La informació relativa al personal administratiu s’actualitza quan 
ocupen els seus càrrecs.
b) Informació relativa a contractació, quan el contracte tinga 
vigència.
c) Respecte a la informació financera i econòmica, des del moment 
en que es va generar.
d) La informació mediambiental i urbanística sempre que tinga 
vigència o fins als 5 anys des de que aquesta termine.
Capítol III. Reutilització de la informació pública
Article 32.- Reutilització de la informació del Sector Públic
La reutilització de la informació del Sector Públic consisteix en el 
foment de l’ús de documentació, dades i informació que posseeix 
l’Administració per part d’altres entitats de forma comercial o no en 
el desenvolupament d’una activitat no pública. La regulació de la 

reutilització es troba a la Llei 37/2007, de 17 de novembre de 2007, 
sobre reutilització de la informació del sector públic.
Article 33.- Objectius
Els objectius que justifiquen la reutilització de la informació són:
a) Fer més transparent l’administració.
b) Promoure la publicitat dels documents
c) Reduir els processos que es desenvolupen i facilitar l’accés a la 
pròpia informació
d) Promoure el àmbit col·laboratiu amb el lliure accés a la informació 
per al desenvolupament de projectes per part dels administrats.
Article 34.- Criteris generals
a) Amb caràcter general, tota la informació que siga pública serà 
susceptible de ser reutilitzada sense necessitat d’autorització prèvia 
sempre que en ella es faça constar el contrari.
b) Sempre s’intentarà reutilitzar la informació a través de mitjans 
electrònics amb un format que permeta la seua difusió.
c) Tota la informació que es publique al portal de transparència de 
l’ajuntament estarà subjecta a la reutilització.
Article 35.- Límits
Les situacions que limiten la reutilització de la informació pública 
són:
a) No es podrà desnaturalitzar la informació.
b) Es deurà citar la font original de la informació.
c) Es deu de mencionar l’última data d’actualització.
Capítol IV. Portal web de transparència
Article 36.- Objectius i naturalesa
El portal web de transparència constitueix la ferramenta principal 
de publicació de la informació de caràcter públic objecte del present 
Reglament. S’estableix com la direcció electrònica mitjançant la
qual es dona accés a tota la informació pública rellevant per a 
l’Alcúdia de forma gratuïta.
La informació que es publica no versarà únicament sobre matèries 
locals, sinó que l’ajuntament també podrà fer públiques matèries 
d’àmbit autonòmic, nacional o supranacional sempre que es consi-
deren importants per a la població de l’Alcúdia.
La responsabilitat de transparència no afectarà únicament a l’ajunta-
ment, sinó a tots els òrgans afectats per les obligacions de publicitat 
activa esmentades en tot el Reglament.
Article 37.- Àrees sobre les que publica el portal
L’ajuntament, conjuntament amb les entitats que col·laboren en 
l’activitat pública, publicarà de forma estructurada i organitzada la 
informació pública al portal de transparència. El portal de transpa-
rència farà pública informació relativa a:
a) La informació generada per processos administratius esdevinguts 
a l’Alcúdia.
b) Informació relativa a processos de participació amb l’antelació 
necessària per a promoure la implicació de la ciutadania.
c) Informació sobre subvencions, ajudes i esdeveniments a nivell 
local i supralocal.
d) Informació que generen els òrgans que treballen amb institucions 
de l’Alcúdia en l’execució d’activitats públiques.
e) Els canals per l’exercici dels diferents drets relatius a la partici-
pació, publicació i col·laboració.
f) Informació d’actualitat diària de l’Alcúdia i informació d’interès 
local.
g) Enllaços d’accés directe a informació, pàgines o xarxes socials 
que ajuden a promoure la transparència i publicitat de l’administració 
de l’Alcúdia.
Article 38.- Exigències del portal
El portal de transparència sempre desenvoluparà les seues activitats 
tenint en compte els següents requisits:
a) Facilitar la identificació dels documents que es fan públics per a 
la seua posterior cerca.
b) Oferir l’accés a la informació per via electrònica i les seues 
respectives reclamacions.
c) Publicar i oferir la informació en condicions que permeta l’ús per 
a la que està destinada i la seua posterior reutilització.
d) Facilitar la participació amb tràmits senzills i accessibles.



51N.º 12
19-I-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

e) Disposar de mecanismes que presenten la informació actualitzada 
de forma clara.
f) Es publicarà l’accés als enllaços de la informació d’entitats 
obligades pel present Reglament.
Article 39.- Tractament de dades
La informació que s’arreplegue i es publique al portal complirà les 
exigències de legalitat que estableix la normativa vigent (Llei 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals).
En cas de que la informació sol·licitada en l’accés a qualsevol dels 
tràmits que conté el portal de transparència estiga especialment 
protegida, l’accés només es podrà fer amb acceptació expressa i 
escrita de l’afectat.
Aquesta situació produirà que la informació que es sol·licite o 
es publique estiga limitada i la publicitat de la informació serà 
parcial.
Capítol V. Instruments de publicitat
Article 40.- Competència
Serà el departament de comunicació de l’Ajuntament de l’Alcúdia el 
que gestione totes les publicacions, instruments de publicitats i tots 
els elements relacionats amb la publicitat activa de l’Ajuntament.
Article 41.- Retransmissió dels Plens Municipals
L’ajuntament farà públiques totes les sessions plenàries a la pàgina 
web https://videoactes.lalcudia.com on s’organitzaran en orde crono-
lògic, amb un accés senzill i una actualització periòdica.
Aquesta publicació permet un accés a tota la informació debatuda 
en les sessions plenàries, on es podran consultar tant els ordres del 
dia com les intervencions dels grups municipals.
Article 42.- Canal Directe d’Informació Municipal
El Canal Directe d’Informació Municipal (CDIM), constitueix una 
ferramenta clau en la missió de mantindre a la població de l’Alcúdia 
informada i actualitzada permanentment. Amb l’aplicació WhatsApp, 
les persones que vulguen rebre la informació, es donaran d’alta al 
servei, iniciant-lo així fins que decideixen donar-lo de baixa.
L’objectiu que persegueix el CDIM és el de facilitar la difusió de la 
informació entre la ciutadania relativa a emergències, serveis, oratge, 
actes i esdeveniments municipals. Aquest canal de comunicació 
permet agilitzar-la i facilitar-la mitjançant un servei electrònic gratuït 
i d’ús genèric.
El formulari per accedir al CDIM es troba al següent enllaç: 
ht tps: / /www.lalcudia .com/web/index.php?option=com_
uniform&view=form&form_id=7&Itemid=980
Article 43.- Xarxes socials
L’ajuntament disposarà d’un catàleg de xarxes socials per les que 
comunicarà i difondrà tota la informació que es faça pública. 
Del compromís de fer la informació pública una informació més 
accessible i fàcil de consultar es decideix fer ús de les ferramentes 
comunicatives més modernes i actuals com són les xarxes socials.
Amb els perfils oficials, es farà pública tota la informació d’interès 
general amb el seu respectiu enllaç sempre que derive a un document, 
pàgina o apartat més detallat. La informació publicada deurà respectar 
els requisits de llenguatge inclusiu i comprensible.
La intervenció i comunicació de la ciutadania a les xarxes socials 
estarà regida per les següents normes d’ús:
- Tot missatge de caràcter racista, sexista, amb contingut sexual o 
que puga atemptar contra la intimitat o l’honor de qualsevol usuari 
serà eliminat.
- No es permet l’ús d’un llenguatge vexatori, despectiu o summament 
vulgar.
- El spam està prohibit i els missatges es podran eliminar. Entenem 
per spam tota acció que es vincule amb informació de productes 
comercials, així com comentaris publicats de forma repetida en 
diverses entrades.
- No es permet enllaçar o posar direccions web amb contingut il·legal 
o que puga resultar
ofensiu a qualsevol usuari.
- No es podran publicar missatges d’odi cap a ninguna persona o 
institució pública.
- El moderador d’esta pàgina no esborrarà cap post que no incom-
plisca cap d’estes normes. El respecte és una premissa fonamental 
per a la participació d’esta pàgina.

Títol IV. Participació
Capítol I. Drets generals de participació
Article 44.- Dret de petició
1. El dret de petició, regulat per la Llei Orgànica 4/2001 l’estableix 
com a ferramenta que permet la interacció dels ciutadans amb 
l’administració.
2. L’exercici del dret de petició podrà tindre forma de consulta, 
suggeriment, iniciativa o queixa. Les peticions col·lectives deuran 
de permetre identificar a les persones que les inicien.
3. Els mitjans que permeten la tramitació de la petició seran els habili-
tats per la pròpia administració, ja siguen telemàtics o presencials.
4. L’Ajuntament de l’Alcúdia ha d’admetre les peticions que reba de 
la ciutadania sempre que no concórrega alguns d’aquests límits:
a) Que hi haja establert un tràmit específic per a la satisfacció del 
contingut de la petició.
b) La insuficiència de la identificació de la persona o les persones 
peticionàries.
d) Que l’objecte de la petició no siga competència de l’Ajuntament
5. Els terminis per a la tramitació de les peticions seran els 
següents:
a) Es farà un justificant de recepció abans dels 10 dies següents 
després de ser rebuda la petició.
b) La persona o persones peticionàries disposen de 15 dies per 
a la subsanació dels errors que li notificarà l’administració i que 
implicarien la inadmissió de la petició.
c) La inadmissió de la petició es farà de forma motivada als 45 dies 
següents a la tramitació de la petició.
d) En cas d’admissió, l’Ajuntament deurà de contestar i notificar-ho 
en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la petició.
Article 45.- Dret a la iniciativa popular
1. El dret a la iniciativa popular en l’àmbit de la participació ciutadana 
permet fer una consulta prèvia a les elaboracions normatives que duga 
a terme l’Ajuntament. Com es regula en l’article 133 de la Llei 39/2015 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
els principals temes que es sotmetran al dret d’audiència seran:
a) Problemes que es poden derivar de la iniciació d’una actuació 
administrativa.
b) Propostes amb necessària i oportuna aprovació
c) Els objectius d’una norma.
d) Possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.
2. La iniciativa popular es regula amb més detall a l’article 70 bis 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, establint que s’ha de subscriure pel 15% de les persones 
inscrites al Padró Municipal.
3. Aquestes iniciatives seran sotmeses a debat i votació plenària i 
l’ajuntament donarà resposta en un termini màxim de 3 mesos.
Article 46.- Dret a la consulta popular.
L’Ajuntament de l’Alcúdia podrà consultar al les ciutadanes i als ciu-
tadans inscrits al Padró Municipal en relació amb diferents assumptes 
de competència pròpia municipal excepte aquells relacionats amb la 
Hisenda Local com regula l’article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 47.- Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
1. La ciutadania de l’Alcúdia podrà presentar queixes, reclamacions 
i suggeriments respecte al funcionament i actuació dels serveis 
públics locals.
2. Per a l’exercici d’aquest dret es farà ús de la bústia de suggeriments 
disposada tant a la pàgina web de l’ajuntament com a dependències 
municipals. Aquesta ferramenta gestionada pel departament d’in-
formàtica permet una comunicació directa amb l’ajuntament que 
permet donar una resposta ràpida pel departament designat per a 
resoldre la sol·licitud.
3. L’ajuntament haurà de donar resposta en un termini màxim de 
3 mesos després de la presentació, amb un termini de 15 dies per 
a subsanacions i en cas d’inadmissió 45 dies per a la comunicació 
d’aquesta.
Article 48.- Dret d’utilització d’espais públics
La ciutadania podrà fer ús dels locals, equipaments i espais públics 
per a exercir el dret de reunió amb les limitacions que estableix la 
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Llei Orgànica 9/1983, Reguladora del Dret de Reunió. La sol·licitud 
la gestionarà secretaria, podent-la derivar a diferents departament 
depenent del tipus d’espai que es sol·licite.
Article 49.- Dret a una política de foment de les associacions 
ciutadanes
1. L’ajuntament promourà l’exercici efectiu dels drets contingut en 
aquest Capítol del present Reglament, sempre podent ampliar-los i 
millorar-los.
2. Aquest marc normatiu permetrà el foment de l’associacionisme 
local, desenvolupant-se com a ferramenta que promoga la participació 
de tots els grups socials de l’Alcúdia.
Capítol II. Sistemes de participació ciutadana
Article 50.- Activitats associatives
1. L’activitat associativa constitueix una ferramenta per a la promoció 
de la participació, incloent la ciutadania en el desenvolupament de 
diferents activitats de caràcter social que complementen les funcions 
de l’administració en l’exercici públic. L’associacionisme crea ponts 
de contacte entre la ciutadania i l’administració, i per eixe motiu, 
l’Ajuntament de l’Alcúdia promou la creació i desenvolupament 
d’associacions amb caràcter social que formen una extensió de 
l’activitat pública local.
2. El Registre Municipal d’Associacions, regulat al Capítol III 
del Reglament Orgànic Municipal de l’Alcúdia (ROM), estableix 
la regulació local per a poder accedir a les ajudes que concedeix 
l’ajuntament.
3. Les associacions tindran obligacions relatives a transparència 
i publicitat específiques si compleixen els requisits que estableix 
l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
4. Les associacions inscrites en el Registre podran percebre les 
subvencions de caràcter local i exercir un conjunt de drets arreplegats 
al Capítol III del ROM.
5. L’ajuntament fomentarà la vida associativa local econòmica i 
políticament per impulsar la participació del veïnat en assumptes 
que involucren a l’administració.
Article 51.- Processos participatius
Els processo participatius es poden classificar en dos grups:
1. Processos participatius complets
Els processos participatius complets són un conjunt d’accions que 
conjuntament formen un procés unitari l’objectiu fonamental del qual 
és fer possible la participació ciutadana. És a dir, la participació és 
la raó que motiva la iniciativa, independentment de l’àmbit material 
al qual es desenvolupe.
Els processos complets hauran de comptar amb una acció de publicitat 
i difusió de la informació, una de participació directa de la ciutadania 
i una altra de recepció i devolució de la informació obtinguda amb 
la participació esdevinguda.
2. Processos participatius parcials
Els processos participatius parcials busquen la implementació d’acci-
ons concretes que promoguen la participació en un procés, l’objectiu 
del qual versa sobre una altra matèria. D’aquesta forma, obté
més legitimació el procés administratiu gràcies a la inclusió de la 
ciutadania en la elaboració del projecte.
Depenent del procés, s’inclouran diferents accions participatives, amb 
característiques i dimensions concretes. Les accions més comunes 
als processos participatius parcials són:
a) Recollida d’informació mitjançant enquestes, qüestionaris, etc.
b) Recollida de propostes ciutadanes.
c) Debats i reunions amb la població.
d) Accions informatives o de conscienciació.
Article 52.- Assistència als Plens municipals
Les sessions plenàries seran públiques i l’ajuntament, amb la 
publicació de la convocatòria, facilitarà l’assistència de tot el públic 
interessat en conèixer el desenvolupament de les sessions. Aquest 
dret s’arreplega a l’article 35 del Reglament Orgànic Municipal 
de l’Alcúdia. Els supòsits previstos en l’article 70.1 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local limitaran l’assistència als 
plens, podent atorgar la categoria de privades a sessions inicialment 
previstes com a públiques.

Els grups d’interessats i les persones que representen a mitjans 
de comunicació tindran accés preferent a les sessions i tindran les 
facilitats necessàries per a exercir la seua tasca.
Capítol III. Pressupostos participatius
Article 53.- Els pressupostos participatius
Els pressupostos participatius s’articulen com un procés de participa-
ció que busca fomentar la democràcia i el govern obert. El conjunts 
d’accions que li donen forma aconsegueix involucrar a la ciutadania 
de l’Alcúdia en la presa de decisions que permet la plasmació dels 
seus desitjos en la vida administrativa local.
“L’Alcúdia decideix” es presenta com un procés pel qual la gent 
decideix en quines activitats deu l’administració dedicar part de la 
dotació pressupostària de cada any.
Article 54.- Objectius
Els objectius de la implantació dels pressupostos participatius són:
a) La creació d’un procés participatiu que fomente el govern obert.
b) L’obertura d’un nou canal que permet a la gent decidir en matèria 
pressupostària.
c) La participació directa de la ciutadania per a enfortir la col-
laboració en la gestió municipal.
d) El compromís de l’Ajuntament de l’Alcúdia de donar solucions 
concretes que s’adapten a les necessitats de la ciutadania.
e) Incrementar la qualitat democràtica de les institucions.
Article 55.- Procediment
Els pressupostos s’estructuren en cinc fases:
1. Convocatòria
Es convocarà a la ciutadania per a que realitze obertament les seues 
propostes a través de votacions electrònicament i presencial. El 
període de votacions s’establirà en cada convocatòria.
2. Valoració tècnica
Amb les propostes recollides a la fase 1, l’equip tècnic de l’ajunta-
ment encarregat de l’avaluació de les propostes revisarà que aquestes 
complisquen els criteris de viabilitat establerts al present Reglament. 
Les propostes que no passen per aquesta avaluació seran descartades 
amb la seua respectiva justificació.
3. Convocatòria del Consell d’Entitats Ciutadanes
El Consell d’Entitats Ciutadanes s’encarregarà d’escollir democràti-
cament les propostes que es votaran definitivament per la ciutadania. 
Este òrgan elegirà entre 10 i 15 propostes, les quals seran votades 
posteriorment.
4. Votació ciutadana
Per últim, es votaran les propostes seleccionades pel Consell d’En-
titats Ciutadanes. Es posarà a disposició de la ciutadania bústies de 
participació telemàtiques i presencials, on la ciutadania votarà la 
proposta on vulga invertir la partida pressupostària anual.
5. Publicació dels resultats
Els resultats derivats de la votació de les propostes viables es 
faran públics per tots els canals possibles amb la seua respectiva 
justificació. Les dades arreplegades durant el procés es presentaran 
en un document final.
Article 56.- Instruments de participació
Els instruments dels que es farà ús en el projecte seran mixtos, 
combinant recursos electrònics i presencials.
En primer lloc, les publicacions tant de l’inici del procés participatiu 
com de les actualitzacions de les propostes arreplegades i selecci-
onades es faran de forma telemàtica a la web de l’ajuntament i a 
les xarxes socials i de forma física a diferents mitjans de difusió i 
comunicació.
Les ferramentes de recollida de propostes seran bústies que disposarà 
l’ajuntament, tant presencialment, en diferents llocs de l’Alcúdia, 
com telemàticament. Les propostes seran tractades i emmagatzema-
des per l’ajuntament.
Article 57.- Estudi i viabilitat
Les propostes arreplegades en la tercera fase deuran de ser sotmeses 
a un estudi de viabilitat per l’equip tècnic de l’ajuntament encarregat 
segons els següents criteris:
a) Ha de ser una despesa o una inversió en béns o serveis.
b) Està repetida, ja s’ha fet la proposta.
c) Per dificultats en l’aplicació de la proposta.
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d) Està fora de la competència de l’ajuntament.
e) No és sostenible.
f) Està en tràmit d’implementació (ha esta escollida en anys ante-
riors).
g) Han de ser coherents amb el PUAM i els ODS 2030.
h) Altres motius.
Article 58.- Execució
Les propostes més votades es planificaran i s’estudiaran per a la seua 
posterior execució sempre que el crèdit siga adequat i suficient i no 
afecte a l’estabilitat i sostenibilitat pressupostària.
Títol V. Col·laboració
Article 59.- Objectius de col·laboració
1. L’Ajuntament de l’Alcúdia fomentarà les vies de col·laboració 
entre l’administració local i els diferents extractes socials del 
municipi.
2. Es buscarà promoure les vies col·laboratives de forma telemàtica, 
mantenint les d’ús més genèric.
3. S’impulsaran metodologies, ferramentes i pràctiques que facen 
efectives les polítiques col·laboratives.
Article 60.- Drets i obligacions de col·laboració
1. Dret de col·laborar en el desenvolupament de les polítiques 
participatives amb l’administració.
2. Obligació de comprometre’s en l’actuació conjunta amb els dife-
rents sectors que poden actuar en l’activitat de l’administració.
Article 61.- Instruments de col·laboració ciutadana
1. L’ajuntament promourà la creació de nous instruments de col-
laboració ciutadana. Aquests s’afegiran al present reglament i es 
publicaran a la pàgina web de l’ajuntament.
2. Els projectes, accions o entitats col·laboratives tindran una partida 
pressupostària en els Pressupostos municipals anuals.
Capítol I. Subvencions
Article 62.- Subvencions
Les subvencions que done l’ajuntament a les diferents organitzacions 
per a fomentar l’exercici d’activitats públiques en les que es fomente 
el teixit social del municipi es regulen al present capítol.
Article 63.- Dotació pressupostària
En les Bases Reguladores de les Subvencions Públiques es determi-
narà la forma de distribució de la dotació pressupostària que tindrà en 
compte la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
per a establir els requisits de les quanties pressupostàries.
Article 64.- Règim de concessió
1. La concessió estarà regulada segons el que estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
2. A nivell local, seran aprovades pel marc d’execució dels pres-
supostos municipals amb una ordenança general de subvencions o 
específica per a cada modalitat.
Article 65.- Règim de concurrència
La concessió es deurà fer mitjançant el principi de concurrència com-
petitiva que busca realitzar-la comparant les sol·licituds presentades 
per a establir una prelació entre aquestes, segons els criteris de valo-
ració publicats prèviament en les Bases Reguladores concretes.
Article 66.- Sol·licitud
1. Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els models que es 
posen a disposició a la pàgina web de l’ajuntament.
2. El model de sol·licitud presentat deurà d’estar acompanyat amb 
la documentació necessària que es requerisca en cada procés de 
subvenció.
3. Les sol·licituds que compleixen tots els requisits es presentaran 
en el Registre General de l’Ajuntament i les tramitarà l’òrgan que 
es determine en la convocatòria.
Article 67.- Resolució
1. Aprovada la proposta de concessió, l’òrgan competent resoldrà 
el procediment.
2. La resolució ha de ser motivada, constant les causes específiques 
d’aprovació o denegació de la subvenció.
3. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de 6 mesos a 
expenses que una norma de rang superior estime un termini major.

Capítol II. Consells sectorials municipals
Article 68.- Consells Sectorials Municipals
Els Consells Sectorials Municipals constitueixen òrgans de col-
laboració que canalitzen iniciatives ciutadanes relatives a àrees 
temàtiques concretes cap a les instàncies públiques municipals per 
a que aquestes les estudien i les implementen quan siga convenient. 
Són espais on desenvolupar la participació ciutadana en els assumptes 
municipals.
En els següents articles s’arrepleguen els Consells Sectorials que 
posseeix l’Alcúdia, tenint en compte tot allò disposat a les regulacions 
específiques de cada Consell.
Article 69.- Consell Municipal d’Esports
1. El Consell d’Esports permet canalitzar les inquietuds i necessitats 
de les entitats esportives municipals cap a l’administració.
2. La seua reglamentació està publicada en la seua versió actualitzada 
a la pàgina web de l’ajuntament per complir amb els requisits de 
publicitat i transparència del present Reglament.
3. Entre les seues funcions destaquen:
a) Interlocutor entre les entitats esportives i l’ajuntament
b) Sol·licitar anualment la concessió d’ajudes per al desenvolupament 
dels seus objectius.
c) Arreplegar totes les peticions i consultes que es tramiten al 
Consell.
Article 70.- Consell d’entitats Ciutadanes
1. Regulat al Reglament del Consell d’Entitats Ciutadanes arreplegat 
a la pàgina de l’ajuntament constitueix un òrgan de participació del 
que fan ús entitats culturals, educatives, socials i ciutadanes.
2. Les seues atribucions com s’estableix al Reglament són:
a) Proposar els criteris de distribució de les ajudes econòmiques per 
l’activitat regular de les associacions.
b) Proposar les subvencions anuals segons els criteris fixats i en base 
al balanç econòmic i d’activitats.
c) Participar en l’elaboració dels pressuposts municipals. De manera 
especial en tot el procés d’elaboracio´ dels pressuposts participatius, 
“L’Alcúdia decideix” pel que fa a les inversions. Aquesta participa-
ció arriba fins a la selecció de les propostes que seran sotmeses a 
votació.
d) Ser consultat en aquells temes importants que afecten al conjunt 
de la població.
e) Proposar els aspectes referents al Reglament de Funcionament del 
Consell d’Entitats Ciutadanes.
Article 71.- Altres Consells Municipals
L’Alcúdia disposa d’altres Consells Municipals que desenvolupen 
accions concretes en les àrees que treballen com:
a) Consell Escolar
b) Consell de l’Entrada de la Mare de Déu
c) Consell Agrari Municipal
d) Consell d’Igualtat
e) Consell de Benestar Social
f) Consell de Benestar Animal
g) Consell de Medi Ambient
Article 72.- Assemblea General de Veïns i Veïnes del Barri
Aquesta assemblea regulada al Títol VI del Reglament Orgànic 
Municipal funciona com a òrgan consultiu i de debat sobre assumptes 
de temàtica diferent que afecten al barri. Es un espai intermedi que 
uneix als diferents barris del municipi amb l’administració local.
Capítol III. Convenis de col·laboració
Article 73.- Convenis de col·laboració
Els convenis de col·laboració són acords que firma l’Alcúdia 
amb diferents entitats tant públiques com privades per aconseguir 
un fi comú. Aquests convenis produeixen efectes jurídics i estan 
regulats a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.
L’Ajuntament de l’Alcúdia du a terme diferents convenis amb 
l’objectiu de fomentar les àrees sobre les que treballa l’entitat amb 
la que firma el conveni. S’implementen i es fa ús de ferramentes 
participatives i col·laboratives obertes per tota la gent i no només per 
a la gent que hi participa, sinó per a aquella que es beneficia.
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Títol VI. Avaluació i seguiment
Article 74.- Mecanismes participatius de control i seguiment
1. L’Ajuntament ha de promoure mecanismes de control de l’ac-
tivitat administrativa en matèria de participació, transparència i 
col·laboració.
2. Aquest control deurà de promoure a la mateixa vegada la participa-
ció amb processos en els que la població avalue el desenvolupament 
d’aquestes activitats.
3. S’aprofitaran els mitjans que s’utilitzen per a la participació, 
transparència i col·laboració per a dur a terme el seguiment de tots 
els aspectes d’aquest reglament.
4. Es deurà de fer una rendició de comptes amb la ciutadania fent-los 
partícips de forma periòdica.
Article 75.- Memòria anual
1. La memòria anual permet tindre una idea del funcionament i la 
implementació del present Reglament.
2. Aquesta es realitzarà pel servei encarregat de la gestió de l’ava-
luació, podent exigir en cas de que siga necessari la informació a 
les diferent entitats que col·laboren en l’execució del Reglament de 
Govern Obert.
3. La memòria anual es farà pública al portal web de l’ajuntament.
Disposicions finals
Disposició final primera. Modificació del reglament
El procediment de revisió o modificació s’ajustarà al que estableix 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local 
i la resta de disposicions complementàries
Disposició final segona. Aprovació i entrada en vigor
El present reglament, una vegada sotmès a audiència pública i 
aprovació pel Ple, entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a 
partir de la seua publicació en el BOP.
Contra l’acord d’aprovació definitiva anteriorment ressenyat, que 
posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar 
directament, davant la Sala contenciosa administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de València amb seu a València, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà en la publicació 
del present anunci, de conformitat amb l’article, 10.1 b), 25 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.
L’Alcúdia, 10 de gener 2022.—L’alcalde, Andreu Salom Porta.
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