ESTATUTS DEL CONSELL DEL PLA ESPECIAL DE LES ROQUES
(Text publicat al BOP d’Alacant núm. 234, de 4 de desembre de 2015)
PREÀMBUL:
La participació ciutadana constitueix un dels eixos fonamentals de tota democràcia
contemporània. Així és palés, d’un costat, a les normes integrants del bloc de constitucionalitat,
(articles 9.2 i 23.1 de la Constitució); o a l’article 9.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana, com també a l’article 21.1 de la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU i al
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, article 25 a).
Actualment tenim la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Comunitat Valenciana, de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana que recull estos principis, així com la Llei 8/2010, de 23 de Juny,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
I en l’àmbit local, tenim la Carta de Participació Ciutadana publicada en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant de data 1 d’abril del 2006.
En aquest cas, i amb base en totes aquestes disposicions, l’Ajuntament de Dénia és conscient
dels desafiaments i reptes que el barri de “Les Roques” demanda per entrar de ple en una
reestructuració del mateix que salvaguarde les seues característiques singulars i supere un estat
de deteriorament que ha estat patint al llarg dels anys.
Per tant és urgent la creació d’aquest Consell del Pla Especial de Les Roques el qual vindrà
regulat pel següent reglament.
Article 1. Objecte L’objecte d’aquest reglament és regular el funcionament intern i organització del
Consell del Pla Especial de “Les Roques” de la ciutat de Dénia.
Article 2. La creació d’aquest Consell, així com els seus estatuts i qualsevol modificació dels
mateixos, requerirà l’aprovació del Plenari municipal.
Article 3. El Consell del Pla Especial de “Les Roques”: naturalesa i finalitats El Consell del Pla
Especial de “Les Roques” és un òrgan desconcentrat de participació, del qual es dota l’Ajuntament
de Dénia, per assessorar-se i rebre propostes dels tècnics municipals, dels representants de
l’Associació de Veïns de “Les Roques”, del veïnat del barri que vullga integrar-se, i dels grups
polítics amb representació municipal respecte a les necessitats i el funcionament del barri i, en
concret, amb dues finalitats concretes:
- Establir-ne les directrius del Pla Especial de “Les Roques” de la ciutat de Dénia.
- Fer un seguiment dels projectes de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Centre
Històric de Dénia que corresponguen a l’àmbit territorial del barri de “Les Roques”.
Article 4. Funcions del Consell del Pla Especial de “Les Roques”.
Son funcions del consell:
Informar al veïnat del barri, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals que
afecten a aquestos projectes els quals són d’interès general de ciutat.
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Fer propostes de noves actuacions a l’Ajuntament en el Barri de “Les Roques”, referents a
l’execució dels projectes dels dos àmbits descrits en l’anterior article 3.
Demanar i rebre informació de qui corresponga, per part de l’Ajuntament, sobre aquestos temes.
Proposar la realització d’audiència pública de barri quan s’acorde per majoria simple.
Fomentar la coordinació entre els veïns i veïnes i les associacions i entitats del barri i entre
aquests i l’Ajuntament (grups o representants municipals) mitjançant canals de comunicació
directa
Crear comissions de treball per fer el seguiment i consulta dels temes de competència i interès
d’aquest Consell del Pla Especial de “Les Roques”.
Facilitar mecanismes de participació i consulta dels ciutadans/nes del barri.
Incloure sempre en l’ordre del dia de les sessions del Consell, i com a segon punt, després del
d’aprovació de l’acta de la sessió anterior, el seguiment i control dels acords presos i/o dels temes
o preguntes pendents.
Article 5. Composició general
El Consell estarà format pels següents membres:
La presidència d’aquest Consell del Pla Especial de “Les Roques” correspondrà al/la regidor/
regidora d’Urbanisme, que serà nomenat/da per l’alcalde/ssa, donat les necessitats d’ordenació
urbanística descrites en els objectius del consell. L’alcalde/ssa podrà exercir la presidència dels
consells de barri sempre que ho considere oportú.
Un representant de cada entitat que desenvolupe la seua activitat principal en l’àmbit territorial del
consell i tres representants de cada associació de veïns i veïnes de l’àmbit territorial del consell,
que estiguen inscrites en el registre municipal d’entitats. El nombre màxim de membres del
Consell en qualitat de representants d'associacions de veïns serà de sis. En el cas que
existisquen més de dos associacions, el nombre de delegats per associació es reduirà
proporcionalment, de manera que totes tinguen presència en el Consell sense que en cap cas se
supere el referit màxim.
Un representant de cada grup polític municipal. Les forces polítiques amb representació al ple
municipal podran designar com a representant una persona, veïna o vinculada al barri, encara que
no siga regidor/a del Consistori.
Un secretari escollit de consens, si no hi ha consens potser escollit per majoria simple. També es
podrà ocupar el càrrec de manera rotativa. Aquest secretari/a serà la persona encarregada d’alçar
acta de les sessions, actes que s’aprovaran, si s’escau, en la sessió posterior en tot cas.
Article 6. Participació.
Encara que no formaran part del Consell de Barri, També podran participar en les seues sessions
amb veu però sense vot.
• els ciutadans i les ciutadanes, veïns/es del barri, que ho desitgen.
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• els/les professionals d’equipaments i serveis públics vinculats al barri, que l’Ajuntament
determine, en el supòsit que aquest considere convenient la seva participació.
• els tècnics municipals de l’Ajuntament de Dénia que es considere necessari per part del Plenari
del Consell, en atenció a les necessitats que sorgisquen del seguiment dels projectes i objectius
del Consell.
Article 7. Membres del Consell: requisits, designació, nombre, substitució i renovació
a) Les entitats i associacions de l’àmbit territorial del barri que desitgen pertànyer al Consell del
Pla Especial de “Les Roques” ho comunicaran per escrit a la presidència d'aquest òrgan o
directament a l’Ajuntament, designant un/a representant i un/a substitut/a.
b) Poden ser membres del consell, representants de les entitats, les persones majors d’edat
residents inscrits en el padró municipal o que exercisquen el seu treball al barri amb almenys sis
mesos d’antiguitat comptats des de la data d’aprovació pel Plenari Municipal de la creació del
consell.
c) Els grups polítics amb representació al Consistori designaran un/a representant i ho
comunicaran a la presidència del Consell.
d) Els i les veïnes del barri podran participar en els Consells de barri
e) El càrrec de membre del consell no serà remunerat en cap cas.
f) Els membres del Consell podran ser substituïts a petició de l’entitat que representen, prèvia
comunicació al president del consell.
h) El nomenament dels membres del Consell correspondrà al president, a proposta de les entitats,
associacions de veïns i partits polítics amb representació al plenari municipal que formen part del
consell.
i) El consell estarà format per un màxim de 21 membres, amb la següent distribució: President/a;
Secretari; Un representant de cada grup municipal; representants de cada entitat fins a un màxim
de 14.
En el cas que se supere aquest nombre de representants, es destriaran els representants de les
entitats segons el següent criteri: 3 representants per cada associació de veïns del barri. 1
representant per les entitats de gent major. 1 representant per les entitats culturals. 1
representant per les entitats juvenils. 1 representant per les entitats educatives de referència del
barri (AMPA). 1 representant per les entitats esportives. 1 representant per les associacions de
comerciants. 1 representant per les associacions socials. 1 representant per les entitats de
dones. 1 representant per entitats d’esplais infantils i agrupaments 1 representant per altres
entitats.
La pèrdua de la condició de membre del Consell del Pla Especial de “Les Roques” serà per:
a) Mort o declaració judicial de mort.
b) Resolució d’incapacitat judicial que haja adquirit el caràcter de ferma.
c) Sentència o Resolució judicial ferma condemnatòria per qualsevol delicte penal.
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d) Per decisió de la presidència en les condicions establertes en l’article 8.
Els apartats b) i c) també seran d’aplicació per no poder constituir-se com a membre del Consell si
es donen en el moment de la creació i/o proposta d’integrar-se com a membre del Consell.
Article 8. La presidència: funcions Correspon al/la president/a del Consell del Pla Especial de “Les
Roques”:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell.
b) Nomenar els membres del Consell, a partir de la proposta de les entitats i associacions de veïns
de cada barri. i de les persones designades per cada grup polític municipal.
c) Nomenar un/a secretari/a segons consens abans detallat.
d) Vetllar per a l'execució dels acords. Fer-ne el seguiment i donar compte del seu estat
d’execució en cada sessió.
e) Assegurar les relacions constants amb els diferents àmbits de l'Ajuntament, obtenint i rebent
prèviament informació respecte a les actuacions que afecten l’objecte del consell.
f) Elevar a l'Alcaldia o als òrgans municipals corresponents totes les propostes o suggeriments
acordades pel consell.
g) Elevar a l'Alcaldia les queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives de la ciutadania, així com
les del propi Consell referides exclusivament a l’àmbit d’actuació del consell, és a dir, al Pla
Especial de “Les Roques” i a l’execució dels projectes de l’ARRU del Centre Històric de Dénia que
afecten al barri de “Les Roques”.
h) Exercir totes les funcions que li delegue l'alcalde o alcaldessa.
i) El president/a podrà expulsar o demanar la substitució dels membres del Consell que impedisca
el correcte funcionament d'aquest, desprès d’haver estat advertit prèviament. En tot cas es
demanarà a l’entitat representada la immediata substitució, sinó aquesta es quedarà sense
representació.
També podrà expulsar, desprès d’advertir prèviament, a qualsevol altre persona present en el
Consell el comportament del qual impedisca el seu correcte funcionament.
Article 9. Convocatòria i desenvolupament de les sessions.
a) Les sessions ordinàries seran convocades públicament per l’alcalde/essa o el president/a del
Consell, amb una antelació mínima de 10 dies abans de la reunió. No serà necessària aquesta
antelació en el cas de les sessions extraordinàries o en els casos d’urgència, que hauran de ser
motivats. En aquests darrers casos, s’expressaran els assumptes a què han de circumscriure’s les
deliberacions i els acords, sense que es puguen tractar altres temes no inclosos a l’ordre del dia.
b) Les sessions s’estructuraran en dos blocs; en primer lloc s’abordaran els punts fixats a l’ordre
del dia, i a continuació es debatrà sobre les actuacions del territori i es farà el seguiment dels
temes relatius al barri, que també constaran a l'ordre del dia
c) El Consell celebrarà sessió ordinària cada tres mesos i extraordinària quan la Presidència
estime necessari de convocar-la, o quan ho demanen un terç dels seus membres i en aquest cas
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en la convocatòria la data de celebració no podrà diferir-se més de 15 dies. A partir de la seua
sol·licitud per escrit entrat al registre municipal.
e) Les convocatòries és faran mitjançant informació en el taulell d’anuncis i via carta, o correu
electrònic adreçat a cada un dels seus membres i a les seves respectives entitats. Es buscaran els
màxims mitjans de difusió de les convocatòries dels Consells utilitzant Web's, mitjans de
comunicació locals i municipals, correu electrònic, difusió en els taulells dels casals, etc. En la
petició del/a president/a ha de constar, com a mínim, el següent: - Nom i cognoms del
representant. - Denominació de la Consell de Barri que representa. - Dia, hora i lloc en què
s’efectuarà la reunió. - Ordre del dia.
f) Les sessions del Consell tindran caràcter públic, i quedaran constituïdes en primera
convocatòria quan es done el “quorum” de l’assistència de la meitat més un dels membres del
Consell i, en segona convocatòria sempre que, encara no estar presents la meitat més un dels
membres, estiga el/la president/a i representant de l’Associació de Veïns del Barri de “Les
Roques”.
g) Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives i propositives, les
propostes hauran de ser aprovades per consens. En cas de no ser possible el consens, es
prendran per majoria simple dels assistents amb dret a vot i, en cas d’empat, tindrà vot de qualitat
el de el/la president/a del Consell.
h)El Consell nomenarà un secretari, que redactarà les actes de les sessions.
i) Les sessions tindran lloc a la seu de l’Associació de Veïns de “Les Roques”·o al local o
dependència municipal que es designe, en un horari que possibilite la participació dels seus
membres i de les persones del barri.
j) En tot allò no previst, serà aplicable amb les adaptacions o modulacions pertinents, la regulació
legal aplicable al funcionament dels òrgans col·legiats en la normativa de règim local.
Article 10. Intervenció en les sessions dels consells.
a) Qualsevol ciutadà/na resident o vinculat/da al barri, així com les associacions de veïns i veïnes i
entitats del barri que estiguen degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, tenen dret
a intervenir en les sessions del Consell, a quin efecte s’habilitarà un torn específic de precs i
preguntes.
b) Les preguntes per escrit s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una setmana abans
de la data de celebració del ple del consell. També es podran fer arribar per correu electrònic al/la
president/a del Consell en aquest mateix termini.
c) Les preguntes podran ésser respostes directament pel/la President/a o per qualsevol altre
membre de l’Equip de Govern en funció de la matèria plantejada.
d) Les preguntes plantejades oralment podran ser contestades en la sessió següent sense
perjudici que el/la President/a o regidor/a corresponent vullguen donar resposta immediata. Però
ja siga així o en la sessió següent, totes les preguntes hauran de ser respostes. Les preguntes
formulades per escrit amb una setmana d’antelació o superior, hauran de ser contestades a la
mateixa sessió del Consell.
e) Totes les preguntes, i les seues respostes hauran de constar a l’acta de la sessió
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Article 11. Causes de dissolució del Consell.
a) Si així ho acorda el propi Consell, en sessió convocada expressament per a tal fi, i amb el vot
favorable de la meitat més un dels membres del Consell.
b) Pel compliment dels objectius del Consell, és a dir, per la consecució del Pla Especial de “Les
Roques” i de tots els projectes de l’ARRU del Centre Històric de Dénia que corresponguen al barri
de “Les Roques”.
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