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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Anunci de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre aprova-
ció definitiva de l’ordenança reguladora de la participació 
ciutadana als plens.

ANUNCI
Aprovada inicialment l’Ordenança reguladora de la participació 
ciutadana als Plens, per Acord del Ple, en sessió ordinària celebrada 
en data 18 de novembre de 2021. Havent-se exposat al públic mit-
jançant anuncia al Butlletí Oficial de la Província de Valencia, durant 
un període de 30 dies hàbils. Finalitzat el període d’al·legacions i 
resoltes les mateixes davant del ple.
En sessió plenària ordinària celebrada en data 17 de març de 2022 
es va aprovar amb caràcter definitiu l’Ordenança reguladora de la 
participació ciutadana als Plens. De conformitat amb els articles 49 
i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, 56 del Text Refós de Règim Local, es pública el text 
íntegre per al seu general coneixement.
“Ordenança regulacio participacio ciutadana als plens.
1ª Objecte 
Les presents normes tenen com a objecte regular el dret d’intervenció 
dels ciutadans en els Plens municipals ordinaris en el torn de paraula 
al públic per que s’exposen temes concrets d’interès municipal, que 
tindrà lloc finalitzada la sessió.
El torn de paraula al públic no forma part de la sessió, sinó que tindrà 
lloc una vegada finalitzada esta, d’acord amb els arts. 88 i 228 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
-ROF-. En relació amb això, cal recordar la lectura de la consulta 
“Comunidad Valenciana. Desenrotllament de les sessions del Pleno” 
en la que s’indica que este torn “no constarà en acta, al ser un torn 
que s’obri després que haja finalitzat la sessió del Pleno”. Per la qual 
cosa cal fer menció expressa que dit torn de participació del públic 
no formarà part de la sessió, no hi constarà a l’acta, no comportarà 
cap votació i acord. 
D’altra banda els regidors podran decidir si continuen al Saló de 
Plens durant dites intervencions.
Tindrà la consideració d’un debat entre el públic assistent que podrà 
formular preguntes d’interès general i actuarà com a moderador el 
Sr. Alcalde.
2ª Àmbit subjectiu 
El dret a intervindre en les sessions ordinàries del Ple es reconeix a 
totes les persones físiques que estan empadronades o desenrotllen la 
seua activitat professional en el terme municipal d’Aielo de Malferit 
i a les associacions locals que a través dels seus representants, 
assisteixen com a públic a les sessions del Ple.
3ª Requisits de les intervencions
1. Les intervencions del públic assistent es realitzaran a les sessions 
plenàries de caràcter ordinari, una volta alçada la sessió.
2. Actuarà com a moderador de les intervencions del públic el Sr. 
Alcalde, podent adoptar com a tal les decisions que considere.
3. Les intervencions seran breus i concrets, i hauran de referir-se a 
qüestions relatives a assumptes de la competència municipal.
4. No es tindran en compte aquells precs o preguntes que tinguen 
una naturalesa genèrica o indeterminada, ni aquells que no estiguen 
relacionats amb assumptes d’interès municipal.
5. Correspon a la Presidència del Ple l’acceptació o no acceptació 
de les sol·licituds d’intervenció.
6. Les propostes no derivaran en debat ni seran sotmeses a votació del 
conjunt de regidors, sinó que es tracta d’una exposició o manifestació 
d’un assumpte d’interès general. 
4ª Presentació de sol·licituds per a la intervenció en el Ple 
1.Les persones que com a Public desitgen intervindré, podrán fer-ho 
de qualsevol de les dues forme seguents:
1.1 Mitjançant esscrit al Registre d’Entrada General de l’Ajuntament, 
en el que s’aporte escrit on s’identifique l’interessat, qüestió que 
desitge tractar i regidor al qual es dirigeix. Dit escrit hauran de 
presentar-se amb una antelació mínima de dos dies hàbils avanç de 
la celebració de la sessió del ple ordinària.
1.2 Mitjançant la sol·licitud de participació ,una volta obert el torn 
de participació al públic assistent a les sessions plenàries ordinàries, 

després d’haver alçat la sessió. La intervenció del públic es realitzarà 
entre el públic assistent, fixant un ordre de prelació entre els assistents 
que manifesten la seua voluntat de participar e identificant-se. La 
participació es realitzarà de viva veu, actuant com a moderador de les 
intervencions el Sr. Alcalde. En el cas que algun Regidor considere 
que no pot atendre de forma correcta la pregunta realitzada, podrà 
respondre la mateixa al següent ple ordinari que es celebre al torn 
de participació del públic.
5ª Ordenació i selecció de les propostes. 
1. Les sol·licituds d’intervenció en el Ple s’ordenaran per part d’Alcaldia 
per rigorós orde d’entrada u per ordre de petició d’intervenció a la 
sessió. en tot cas els participants hauran d’identificar-se.
2. A fi de garantir i afavorir la participació del nombre més gran 
possible de persones distintes en els Plens municipals, les interven-
cions hauran de ser concretes , breus i recaure sobre temes d’interès 
municipal. 
3. Actuarà com a moderador del torn de participació del públic el Sr. 
Alcalde podent adoptar les decisions que es considere. 
6ª Intervenció en el torn de paraula.
1. Finalitzada la sessió del Ple, la Presidència obrirà un torn de paraula 
sobre temes concrets d’interès municipal. 
2. Correspon a la Presidència ordenar i tancar este torn. 
3. Cada intervenció tindrà una duració màxima de dos minuts.
4. No estaran permeses les expressions des qualificadores, ofensives 
o injurioses cap a persones o entitats, corresponent si és el cas a la 
Presidència la potestat de retirar l’ús de la paraula.
5. Les intervencions es faran des de l’escó ciutadà, que serà posat 
a disposició dels veïns o veïnes en les sessions plenàries en què 
s’exerciten este dret d’intervenció.
6. les propostes presentades al Ple seran contestades, segons corres-
ponga, per la Presidència, o pel regidor a qui la persona sol·licitant 
s’haja dirigit expressament, si és el cas. en cap cas donarà lloc a la 
votació i adopció d’acords.
7. En el cas que per alguna raó resulta impossible la contestació de 
la pregunta ciutadana en el Ple que es va sol·licitar, es contestarà el 
ciutadà en el següent Ple, informant-li prèviament d’això.
7ª Publicitat. 
L’Ajuntament publicarà en la pàgina web municipal els precs i 
preguntes presentades al Ple per intervenció ciutadana, així com les 
respostes rebudes.
8º Vigencia.
La present ordenança entrará en vigor a l’endemá de la publicació 
al Butlletí Oficial de la Provincia.”
Aielo de Malferit, a 18 de març de 2022.—L’alcalde, Juan Rafael 
Espí Mompó.
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