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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Godella
Edicte de l'Ajuntament de Godella sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament Carta de Participació Ciutadana.
EDICTE
Com que no hi ha reclamacions durant el termini d'exposició al
públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial
aprovatori de la modificació del Reglament Carta de Participació
Ciutadana, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general
coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
“TÍTOL CINQUÈ. DE LA INICIATIVA CIUTADANA:
Modificar títol en el següent sentit:
DE LA INICIATIVA CIUTADANA I ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Afegir el punt 4:
Els Pressupostos participatius són el procés de participació directa
de la ciutadania per mitjà del quals es proposa, decideix i realitza la
gestió de part dels recursos municipals. La seua finalitat és atendre
les demandes i necessitats dels ciutadans en matèria d'inversió pública i ajudes socials. La seua actuació té caràcter anual.
a) Que a primers del mes de gener donen començament les assemblees de ciutadans sobre “pressupostos participatius” i es conforme
la mesa de pressupostos votant les opcions pels components de la
mesa, d'entre les opcions més votades pels ciutadans, en les diferents
assemblees celebrades. A aquesta mesa els Regidors de l'equip de
govern i de l'oposició podran presentar les seues propostes valorades
d'actuació, així com les propostes valorades i no esmentades en
anteriors assemblees.
b) L'import destinat als “pressupostos participatius” no haurà de ser
menor del 0,6% dels pressupostos generals de l'Ajuntament d'aqueix
any o, si escau, del 20% del capítol d'inversions del pressupost municipal.
c) La resposta dels tècnics respecte de les propostes més votades per
la mesa, no haurà de ser superior, de forma ordinària, als 20 dies una
vegada presentades.
d) Els pressupostos generals de l'Ajuntament haurien de ser aprovats
i exposats cap al 31 de desembre de l'any anterior, amb l'objecte
d'agilitar l'execució dels pressupostos participatius de l'any següent.
e) La Regidoria de Participació Ciutadana elevarà a tots els grups
polítics amb representació en l'Ajuntament les actuacions decidides
per la ciutadania sobre els pressupostos participatius. Aquest es
compromet a presentar davant la Diputació de València les memòries
d'aquestes actuacions en relació als programes subvencionats de
Planes Provincials d'Obres (PPOs), Pla Actuacions Programades
(PAP) i Pla de Camins i Rehabilitació de Carrers (PCRC).
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs
contenciós–administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma de
València, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
En Godella, a 26 de gener de 2016.—L’alcaldessa, Eva Pilar Sanchis
i Bargues.
2016/1252

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 25
8-II-2016

