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Ajuntament de Picanya
Edicte de l´Ajuntament de Picanya sobre aprovació definitiva del Reglament Orgànic del Consell Municipal de
Solidaritat.
EDICTE
Pel Plenari de l´Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 3
de març de 2016 s’aprovà provisionalment el Reglament Orgànic del
Consell Municipal de Solidaritat, sent publicada en el Butlletí Oficial
de la Província de València BOP nº 65 de data 7 d’abril de 2016
sense que s´haja presentat cap al·legació, quedant per tant elevada a
definitiva.
“REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL MUNICIPAL DE
SOLIDARITAT
Primer.- El Consell de Solidaritat és òrgan municipal de participació
ciutadana en matèria d’activitats i projectes relacionats amb la Solidaritat, la Cooperació al Desenvolupament i el Voluntariat Social,
que es realitze o es promoga a nivell local, nacional o internacional,
fent especial insistència en la sensibilització, l’educació i la participació de les persones de Picanya.
Segon.- Són funcions del Consell de Solidaritat:
a) Informar a l’Ajuntament de les qüestions que, en opinió del Consell, siguen d’interès a nivell local, nacional i internacional en matèria
de Solidaritat i Voluntariat Social i la Cooperació al Desenvolupament.
b) Assessorar a l’Ajuntament en matèria de Solidaritat per mitjà
d’informe de cada una de les activitats o iniciatives que li siguen
consultades
c) Proposar activitats o iniciatives i participar en la seua realització
en l’àmbit de les seues competències.
d) Proposar els criteris de distribució dels pressupostos municipals
en matèria de Solidaritat, prèvia a la proposta de pressupostos de
l’any següent i amb coneixement de la totalitat de la quantia que es
preveu proposar
e) Realitzar un seguiment de les activitats exercides.
f) Organitzar activitats de sensibilització destinades a la població del
municipi.
g) Foment del Voluntariat Social.
Tercer.- Són membres del Consell de Solidaritat:
a) L’Alcaldia, sense perjudici de la possible delegació en un altre
membre de la Corporació.
b) Portaveu de cada un dels grups polítics municipals, sense perjudici de la possible delegació en un altre membre de la Corporació.
c) Una persona en representació de cada una de les associacions del
municipi, que als seus estatuts tinguen, entre les seues finalitats,
objectius relacionats amb els fins del Consell Municipal de Solidaritat.
d) Una persona en representació del Consell Escolar de cada un dels
centres educatius del Municipi.
e) Persones de reconegut prestigi i dedicació a les tasques relacionades amb els fins del Consell, nomenades per l’Alcaldia, a proposta del consell.
Quart.- A l’inici de cada legislatura, la Presidència sol·licitarà a les
entitats representades el nomenament de la seua representació en el
Consell.
Del nomenament dels representants dels grups polítics municipals
es donarà compte al Ple de la Corporació; i de totes les representacions, a la primera sessió del plenari del Consell de Solidaritat.
Quint.- Els membres del Consell deixaran de ser-ho per les causes
següents:
a) Per voluntat expressa de l’entitat representada.
b) Per voluntat pròpia
c) Per dissolució de l’entitat representada.
d) Per comportament incompatible amb el present reglament.
e) Per dissolució del propi Consell.
f) Aquells membres que perden la condició per la qual van ser nomenats
Sext.- El Consell tindrà com a òrgans de funcionament:
a) El Plenari.
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a) Podrà tindre Comissions especials de treball creades per acord del
plenari per a estudiar assumptes puntuals.
Sèptim.- La secretaria dels òrgans de funcionament s’encomanarà a
personal al servei de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.
Octau.- El plenari del Consell estarà format per:
a) Presidència: l’Alcaldia o la seua delegació.
b) Vocals: la resta de membres del Consell, amb veu i vot.
Novè.- Són funcions de la presidència del Consell:
b) Convocar el Consell per iniciativa pròpia o a proposta d’una
quarta part dels membres.
c) Presidir les sessions, així com moderar els debats.
d) Representar legalment al Consell.
e) Formar l’orde del dia.
f) Requerir la presència de persones qualificades per a assessorar o
informar el Consell sobre els assumptes a tractar quan es considere
convenient.
Desè.- Són funcions de la Secretaria:
a. Redactar les convocatòries i alçar les actes del plenari.
b. Custodiar les actes i la documentació del Consell.
Onzè.- Són funcions de la vocalia:
a) Proposar a la Presidència assumptes per a la seua incorporació en
l’orde del dia.
b) Formular iniciatives, propostes o suggeriments al Consell.
c) Complir i fer complir el reglament, així com assistir a les reunions
del Consell i a les de les comissions que forme part.
d) Traslladar els acords a les Entitats que representen.
Dotzè.- Els membres del Consell hauran d’abstindre’s absolutament
de fer qualsevol gestió aïlladament en representació del Consell
sense el coneixement i consentiment explícit del mateix.
Tretzè.- El Consell es reunirà ordinàriament cada sis mesos, i extraordinàriament quan es considere oportú per la Presidència o a
instàncies d’una quarta part dels membres del Consell per mitjà
d’escrit dirigit a la Presidència.
Catorzè.- La convocatòria de les sessions ordinàries es farà de manera electrònica amb una antelació de cinc dies, expressant el lloc,
data i hora de la reunió, així com l’ordre del dia. Junt amb la convocatòria es remetrà una còpia de l’acta de la sessió anterior i la resta
de documentació que siga necessària per a la pressa de decisió d’acord
amb l’ordre del dia.
La convocatòria de les sessions extraordinàries es farà com a mínim
amb 48 hores d’antelació. La presidència justificarà a l’inici de la
sessió la urgència de la convocatòria, decidint el Consell sobre la
urgència i la conveniència de tractar els punts de l’ordre del dia.
Quinzè.- No podran adoptar-se acords sobre assumptes que no figuren en l’orde del dia de la convocatòria, llevat que s’aprove per
majoria dels presents la inclusió d’un nou punt de l’ordre del dia.
Setzè.- El Consell quedarà vàlidament constituït quan assistisquen
almenys un terç dels seus membres, sempre que estiguen presents la
Presidència i el Secretari.
Dissetè.- Les votacions seran a mà alçada, excepte quan es vote un
assumpte que afecte o es referisca a una o diverses persones físiques
conegudes o recognoscibles.
Diuitè.- Els acords en les sessions ordinàries s’adoptaran per majoria
simple, decidint en cas d’empat el vot de qualitat de la Presidència.
Dinovè.- La modificació parcial o total d’este reglament, així com
la dissolució del Consell de Solidaritat, correspon exclusivament al
Ple de l’Ajuntament, previ dictamen del Consell.
Disposició transitòria.- Per a la constitució inicial del Consell Municipal de Solidaritat, es notificarà a totes les Associacions inscrites
al registre municipal d’associacions, que als seus estatus tinguen,
entre les seues finalitats, objectius relacionats amb els fins del Consell Municipal de Solidaritat, la creació del Consell requerint-les la
comunicació si estan interessades de la persona que les representarà,
així com de la possible suplent.
Disposició Final.- El present reglament entrarà en vigor al dia següent
al de la seua publicació íntegra en el Bolletí Oficial de la Província,
una vegada finalitzat el termini de quinze dies hàbils previst en el
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article 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
sense que se haja presentat requeriment.”
Informació sobre interposició de recursos
Contra el present acord els interessats podran interposar recurs
contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana amb
seu en la ciutat de València, en el termini de dos mesos comptats des
de l’endemà al dia de la publicació de l’esmentat acord i del text
íntegre del Reglament, al Butlletí Oficial de la Província de València,
de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa (BOE de 14 de juliol de 1998), sense perjuí que puga
exercitar qualsevol altra acció que estime pertinent.
Picanya a 14 de juny de 2016.—L´Alcalde, Josep Almenar i Navarro.
2016/9900
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