
REGLAMENT DE RÉGIM INTERN DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE QUART DE 
POBLET

TÍTOL I
DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE QUART DE POBLET

Article 1. La   naturalesa  .  

 El Consell de la Joventut de Quart de Poblet (CJQP) és l’ òrgan local de representació de les 
organitzacions juvenils de Quart de Poblet.

Article 2. Les funcions.

Són funcions del Consell de la Joventut de Quart de Poblet:

a) Representar  els  seus  membres  en  tots  aquells  òrgans  juvenils  locals,  autonòmics, 
estatals i internacionals que no tinguen caràcter governamental. 

b) Col·laborar amb l’ajuntament en l’elaboració de la seua política de joventut, emetent 
informes,  que  seran  perceptius  quan  es  tracte  de  disposicions  que  hagen  de  ser 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

c) Elaborar anualment un informe sobre les actuacions del Consell, proposant, si escau, les 
mesures que consideren adequades per a la millora de la qualitat de vida dels joves.

d) Prestar serveis a les entitats juvenils que el formen.

e) Fomentar  l’associacionisme  juvenil,  estimulant  la  creació  d’associacions  i  entitats 
prestadores de serveis a al joventut, que puguen permetre una major representativitat 
dels joves.

f) Promoure la igualtat d’oportunitats entre els joves així com la igualtat d’oportunitats 
entre sexes.

g) Facilitar la cooperació entre les diferents associacions juvenils.

h) Assessorar  els  seus  membres  sobre  els  seus  drets  y  deures,  els  àmbits  d’actuació, 
mètodes per a finançar les seues activitats i altres necessitats.

i) Promoure  la  cooperació  juvenil  internacional  per  a  fomentar  les  activitats  que 
tendisquen al coneixement mutu, al desenvolupament i a la consecució de la pau.

j) Desenvolupar  la  normalització lingüística  en el  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de 
Poblet, i fer-la possible en les associacions membres d’aquest, dins de les possibilitats 
que permeten els mitjans i els recursos del Consell.

En aquest sentit, es tendirà al fet que la composició dels òrgans del Consell, els delegats en 
l’Assemblea  i  els  representants  en  les  comissions,  no  sobrepassen  el  60%  dels  membres 
d’alguns dels dos sexes.



Article 3. L’àmbit territorial.

El Consell de la Joventut de Quart de Poblet té per àmbit d’actuació el de Quart de 
Poblet.

Article 4. La seu.

La seu del Consell de la Joventut de Quart de Poblet s’estableix a la localitat de Quart 
de Poblet. La Comissió Permanent decidirà la ubicació material de la seu dins de la localitat.

TÍTOL II
DELS MEMBRES DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE QUART DE POBLET

Article 5. Els membres de ple dret i els membres observadors.

1. Podran ser membres de ple dret del Consell de la Joventut de Quart de Poblet:

a) Les  associacions  juvenils  i  les  entitats  prestadores  de  serveis  a  la  joventut  que 
complisquen els següents requisits:

 
a.1) Que no tinguen finalitat lucrativa.

a.2) Que tinguen implicació i organització en Quart de Poblet i que estén inscrites al cens 
d’associacions locals de l’Ajuntament de Quart de Poblet durant almenys un  any. 

a.3) Que figuren inscrites en el cens d’associacions juvenils i entitats prestadores de serveis 
a la joventut de la Generalitat Valenciana.

a.4)  Que  el  sea  àmbit  d’actuació  siga  Quart  de  Poblet  y  que  acrediten la  realització 
d’activitats del últim any realitzades en l’àmbit de Quart de Poblet, d’acord amb els seus 
fins al municipi.

a.5) Que s’acredite que almenys un terç dels membres de l’associació estiguen empadronats 
a Quart de Poblet. 

a.6) Que el CIF de l’entitat no coincidesca amb el de cap altre membre del Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet.

b) Les seccions juvenils de la resta d’associacions, sempre que complisquen les condicions 
següents:

b.1) Que tinguen reconeguda estatuàriament autonomia funcional i organització i govern 
propis per als assumptes específicament juvenils.

b.2) Que els socis i afiliats de la secció juvenil, ho siguen de manera voluntària per acte 
exprés d’afiliació, i que s’identifiquen com a tal socis.

b.3) Que la representació de l’organització juvenil corresponga a òrgans propis.

b.4) Que reunesquen els requisits exigits per a les associacions en l’apartat a.1;a.2;a.4;a.5 i 
a.6.

c) Les associacions d’alumnes reconegudes legalment sempre que reunesquen els requisits 
següents:



c.1.)  Que  reunesquen  els  requisits  exigits  per  a  les  associacions  en  l’apartat 
a.1;a.2;a.4;a.5;i a.6.

c.2)  Que  figuren  inscrites  en  el  cens  pertocant  per  associacions  d’alumnes  de  la 
Comunitat Valenciana.

2. Podran ser membres observadors del CJQP les entitats i les organitzacions anàlogues a 
les descrites en l’apartat 1) d’aquest article que manquen d’algun dels requisits per a ser 
membres de ple dret.

Igualment podran ser membres observadors les organitzacions que, reunint-los, opten 
per aquesta via.

Article 6. La sol·licitud d’ingrés. 

Les organitzacions i entitats en l’article anterior podran formar part del Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet, sempre que ho sol·liciten per escrit a la Comissió Permanent i 
complimenten les condicions i requisits establerts en aquest Reglament.

En tot cas, les estructures i el funcionament d’aquelles hauran de ser democràtics.

Article 7. Els documents necessaris per a la sol·licitud d’ingrès. 

1. Generalment, totes les entitats que sol·liciten el seu ingrès en el Consell de la Joventut 
de Quart de Poblet hauran de presentar:

a) La sol·licitud d’ingrés, coma membre de ple dret o com a membre observador, signada 
pel representant legal de l’entitat, en la qual es faça constar:

- La voluntat d’incorporar-se al Consell.
- Que l’entitat no té finalitat lucrativa.
- Que l’estructura i el funcionament intern són democràtics.

b) Certificat  de l’acord de sol·licitar  l’ingrés en el  Consell  de la Joventut  de Quart  de 
Poblet, adoptat per l’òrgan competent de l’entitat.

c) Compulsa d’estatuts.

d) Certificat d’estar inscrits en el Registre corresponent (segons l’apartat 1 de l’article 5).

e) Relació nominal de membres de l’òrgan directiu.

f) Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat  o del document equivalent.

g) Memòria d’activitats de l’any anterior.

h) Adjuntar registre de socis.

2. Les entitats descrites en les lletres a i b de l’apartat 1 de l’article 5 d’aquest Reglament 
presentaran, a més del que s’estableix en l’apartat 1 d’aquest article:

a) Certificació del domicili social de l’entitat, expedida per l’Ajuntament.



En el cas de les associacions universitàries, els deganats de facultat, directors d’escoles 
o,  si  escau  els  rectors  de  les  respectives  universitats,  hauran  d’atorgar  l’oportuna 
certificació de presencia en el centre o Universitat.

b) Certificació del nombre d’afiliats, expedida pel representant legal de l’entitat.

3. Les entitats prestadores de serveis a la joventut presentaran, a més del que s’estableix en 
l’apartat 1 d’aquest article:

a) Certificació dels domicilis socials de l’entitat, expedida per l’Ajuntament.

b) Memòria justificativa de la seua implantació de les seues activitats.

Article 8. El Règim d’admissions. 

1. La  Comissió  Permanent  és  competent  per  a  estudiar  i  informar  les  sol·licituds 
d’admissió en el Consell de la Joventut de Quart de Poblet, establint els mecanismes de 
comprovació que estime convenient.

2. Una vegada estudiada la documentació, la Comissió Permanent requerirà a les entitats 
sol·licitants els aclariments que calguen i la documentació necessària que no s’hi haja 
presentat.

3. Desprès de la recepció de tota la documentació i de la informació que s’haja sol·licitat a 
l’entitat o a tercers, la Comissió Permanent emetrà un informe d’antelació suficient per 
a poder incloure l’assumpte en l’Ordre del Dia de la primera Assemblea General que es 
convoque amb posterioritat a la sol·licitud d’ingrés.

Aquest  informe,  que  podrà  ser  negatiu  o  positiu,  es  remetrà  a  totes  les  entitats  del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet i a l’entitat sol·licitant, amb una antelació de deu 
dies a la celebració de l’Assemblea.

4. En l’Assemblea  General,  la  Comissió  Permanent  informarà  de  totes  les  sol·licituds 
rebudes i de la documentació presentada i sol·licitada.

Els informes positius se sometran a ratificació de l’Assemblea. Qualsevol entitat de ple 
dret podrà presentar una moció de censura en contra de l’admissió sempre que demostre que 
l’entitat sol·licitant incompleix alguns dels requisits demanats. Aquesta moció se sometrà a 
votació de l’Assemblea.

Les  entitats  que  sol·liciten  l'ingrés  seran  invitades  a  l'Assemblea  General,  i  podran 
intervenir en el punt de l'ordre del dia que tracte sobre la seua admissió o no.

5. Les  entitats  seran  membres  del  del  moment  de  la  ratificació  per  l'Assemblea  de  
l'informe favorable de la Comissió Permanent.

6. L'acord d'admissió o no admissió es notificará a l'interessat en el termini de deu dies; 
havent de ser motivat, en tot cas, el denegatori.

7. A cao entitat que complesca els requisits establerts en aquest Reglament li podrà ser 
denegada l'entrada en el Consell de la Joventut de Quart de Poblet.



Article 9. Els drets dels membres de ple dret.

Són drets dels membres de ple dret els següents:
a) Participar en les assemblees  amb dos delegats  i  votar  en tots  els  assumptes  que en 

aquella es plantegen. 

b) Elegir i ser elegit per als òrgans del Consell de la Joventut de Quart de Poblet; llevat del 
previst en aquest Reglament per impagament de la quota.

c) Presentar mocions i propostes de resolució en les assemblees del Consell de la Joventut 
de Quart de Poblet.

d) Proposar assumptes a l’ordre del dia de les assemblees perquè  aquestes decidisquen 
sobre la seua inclusió o no.

e) Dret de veu i vot en tots els òrgans dels quals formen part, llevat del que es preveu en 
aquest Reglament per impagament de la quota.

f) Sol·licitar la convocatòria de les Comissions Especialitzades que s’estime oportú.

g) Participar en les activitats organitzades pel Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

h) Tenir la possibilitat de participar en les quals prenga part el Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet.

i) Rebre la informació rebuda o generada pel Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

j) Tenir accés, després de la sol·licitud, a la documentació del Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet.

k) Utilitzar la infraestructura i els serveis del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

l) Consultar  en  qualsevol  moment,  desprès  de  la  petició,  els  comptes  i  balanços  del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

m) Rebre les prestacions que gestione el Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

Article 10. Els drets dels membres observadors.

Són drets dels membres observadors els següents:

a) Participar en les assemblees amb un delegat, que tindrà veu però no vot.

b) Participar en les Comissions Especialitzades, amb veu però sense vot.

c) Tenir la possibilitat  de participar en les activitats  organitzades pel Consell  de la 
Joventut de Quart de Poblet.

d) Rebre  la  informació  generada o  rebuda pel  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de 
Poblet.

e) Pagar les quotes i aportacions que s’hi establisquen.



f) Informar  el  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet  sobre  les  variacions  que 
produïsquen en la seua entitat referents a les condicions d’admissió. 

Article 11. La pèrdua de condició de membre.

1. La condició de membre es perd per alguna de les causes següents:

a) Per dissolució de l’entitat membre, bé per desaparició o per la seua integració en 
una altra entitat membre.

b) Per decisió de l’entitat membre.

c) Per actuació contrària al Reglament del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

d) Per deixar de complir algun dels requisits necessaris per a l’admissió.

e) Per inassistència a tres assemblees consecutives.

f) Per no assistir a cap de les reunions de les Comissions Especialitzades durant un 
any.

g) Per impagament de les quotes establertes durant dos exercicis.

2. La Comissió Permanent és competent per a instruir expedient d’expulsió a una entitat 
membre sotmesa en alguna de les situacions mencionades en l’apartat anterior, llevat 
dels casos a) i b); garantint el dret d’audiència a l’interessat. 

També podrà elaborar l’expedient de baixa a les entitats que s’ hagen dissolt. 

3. La proposta de la Comissió Permanent d’expulsar o donar de baixa una entitat membre 
haurà  de  ser  sotmesa  a  l’aprovació  de  l’Assemblea;  i  tindrà  èxit  la  proposta  quan 
obtinga el vot favorable dels dos terços dels vots acreditats en l’Assemblea.

4. Tota proposta d’expulsió ha de ser comunicada prèviament a l’entitat afectada, i estar 
inclosa  en  l’ordre  del  dia  de  l’Assemblea  tramesa  a  les  entitats  del  Consell  de  la 
Joventut de Quart de Poblet.



TÍTOL III

DELS ÒRGANS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE QUART DE POBLET.

Article 12. Els òrgans del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

Els òrgans del Consell de la Joventut de Quart de Poblet són:

a) L’Assemblea General.

b) La Comissió Permanent.

c) Les Comissions Especialitzades.

CAPÍTOL I
De l’Assemblea General.

Article 13. Naturalesa.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i de representació del Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet.

Article 14. Les funcions.

Són funcions de l’Assemblea General:

a) Marcar les línies generals d’actuació del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

b) Elegir i separar del càrrec els membres de la Comissió Permanent.

c) Crear i dissoldre les comissions especialitzades que estime oportú.

d) Aprovar les propostes de modificació del Reglament del Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet elevant-les, si escau, a l’Ajuntament per a la seua aprovació.

e) Aprovar,  si  escau,  la  memòria  anual,  l’estat  de  comptes,  el  balanç de situació i 
l’informe de situació patrimonial.

f) Aprovar, si escau, el programa anual d’activitats i el pressupost.

g) Controlar, supervisar i impulsar la tasca dels òrgans del Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet; podent prescriure’ls.

h) Decidir sobre les mocions de censura que s’hi presenten.

i) Fixar les quotes dels membres.

j) Decidir sobre les propostes d’admissió o d’expulsió.

k) Decidir  sobre  la  incorporació i  l’eixida del  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de 
Poblet  d’òrgans  locals,  comarcals,  autonòmics,  estatals  o  internacionals  de 
representació juvenil.



l) Qualsevol altres que, corresponent al Consell de la Joventut de Quart de Poblet, no 
estiguen expressament atribuïdes a altre òrgan.

Article 15. La composició.

1. Formen part de l’Assemblea General:

a) Els  membres  de  la  Comissió  Permanent,  que  no  tindran  dret  al  vot  llevat  que 
tinguen la condició de delegat d’alguna entitat.

b) Dos representants per cada una de les entitats de ple dret.

c) Un representant per cada una de les entitats amb estatuts d’observador, amb veu 
però sense vot.

2. També podran participar en l’Assemblea General un representant de la Regidoria de 
Joventut, amb veu però sense vot.

Així mateix, i en idèntiques condicions que en el cas anterior,  podran incorporar-se, 
temporalment, a iniciativa de qualsevol òrgan del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, 
representants de les distintes àrees de l’administració local, així com el nombre d’experts 
que es considere necessari.

3. Els representants de els entitats en l’Assemblea General hauran de ser menors de 30 
anys; i estar degudament acreditats per la seua entitat.

Article 16. La mesa de l’Assemblea General.

1. La  mesa  de  l’Assemblea  General  serà  formada  pels  membres  de  la  Comissió 
Permanent,  la presidirà el  President del Consell  de la Joventut de Quart de Poblet i 
actuarà com a secretari d’actes el mateix secretari del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet.

2. Es triarà d’entre els delegats de l’Assemblea General un moderador amb la funció de 
dirigir els debats d’aquesta.

3. En el cas d’eleccions a càrrecs, es triarà una mesa electoral formada per tres delegats de 
l’Assemblea General, que no podran ser candidats a cap dels càrrecs que s’elegesquen.  

La mesa s’elegirà per llista oberta, resultant elegits els tres candidats més votats.

Article 17. Les reunions. 

1. L’Assemblea  General  es  reunirà amb caràcter  ordinari  dues  vegades a l’any,  i  amb 
caràcter extraordinari tantes vegades com ho estime convenient la Comissió Permanent, 
per motiu de moció de censura o ho sol·licite almenys un terç dels membres de ple dret 
del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. 



2. La convocatòria de les Assemblees es farà per escrit, amb indicació de l’ordre del dia.

La convocatòria de les Assemblees Generals ordinàries es realitzarà almenys amb un 
mes d’antelació a la celebració d’aquesta; i quinze dies en el cas que siguen extraordinàries.

 
La petició de les entitats del Consell de la Joventut de Quart de Poblet per a convocar 

l’Assemblea extraordinària s’haurà de realitzar per escrit. 

Article 18. L’ordre del dia.

La Comissió Permanent fixarà l’ordre del dia de l’Assemblea General, la qual l’haurà 
de ratificar o modificar.

En el cas de l’Assemblea Extraordinària, l’ordre del dia establert no podrà ser modificat 
en aquesta.

Article 19. El quòrum. 

Quedarà  vàlidament  constituïda l’Assemblea  quan assistisquen la  meitat  més  u dels 
components d’aquesta en primera convocatòria; o en segona convocatòria, mitja hora més tard, 
quan assistisquen almenys un terç dels membres de ple dret d’aquesta.

Article 20. La presa d’acords.

1. Els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria simple dels assistents.

2. L’expulsió del Consell de la Joventut de Quart de Poblet d’alguna entitat requerirà una 
majoria de dos terços dels vots acreditats.

Article 21. Les actes.

El secretari del Consell de la Joventut de Quart de Poblet estendrà l’acta de cada sessió 
de l’Assemblea General, en el qual figuraran els acords presos i totes les circumstàncies que 
resulten procedents per al fidel reflex de les sessions.

Les  actes  seran  signades  pel  Secretari,  amb  el  vist-i-plau  del  President,  i  seran 
aprovades  en  l’Assemblea  General  posterior,  per  a  la  qual  cosa,  abans  de  la  celebració 
d’aquesta, s’haurà d’enviar una còpia d’aquestes a totes les entitats.

CAPÍTOL II
De la Comissió Permanent.

Article 22. La naturalesa.

La Comissió Permanent es l’òrgan de govern diari del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet, i té la màxima representació d’aquest entre les assemblees, i dirigeix i coordina les 
activitats del Consell de la Joventut de Quart de Poblet en forma col·legiada.



Article 23. La composició i el manament.

1. La Comissió Permanent està formada per un president, un vice-president, un secretari, 
un tresorer i quatre vocals.

2. Els  membres  de  la  Comissió  Permanent  representen  el  conjunt  de  les  entitats  del 
Consell  de la  Joventut  de Quart  de  Poblet,  per  la  qual  cosa en l’exercici  dels  seus 
càrrecs no estan lligats pels acords de les seues respectives entitats.

3. El manament de la Comissió Permanent és de dos anys.

4. Formar part de la Comissió Permanent és compatible amb l’exercici de càrrecs en les 
entitats respectives o en els Consells de la Joventut d’àmbits superiors.

Article 24. L’elecció.

1. Els càrrecs de presidents, vice-presidents, secretari, tresorer i els quatre vocals es triaran 
en  llistes  completes,  tancades  i  blocades,  d’entre  els  delegats  amb  dret  a  vot  a 
l’Assemblea, mitjançant sufragi igual, directe i secret, si ho sol·licita cap entitat, de cada 
un d’aquests, d’acord amb el sistema electoral següent:

a) Fins al moment que determine la mateixa Assemblea General, podran presentar-se 
candidatures formades per vuit noms, amb indicació dels càrrecs a què aspiren i de 
l’entitat que pertanyen. A la candidatura podrà adjuntar-se un programa electoral, si 
ho desitgen. 

b) La mesa electoral distribuirà a totes les entitats les candidatures i  els programes 
rebuts dins del termini.

c) En el moment de la votació, qui ocupe la mesa electoral distribuirà als delegats les 
paperetes impreses suficients de cada candidatura presentada.

d) Els  delegats  exerciran  el  seu  vot  mitjançant  les  paperetes  impreses  no  podent 
efectuar substitucions, esborronaments o composicions amb diverses candidatures. 
Qualsevol d’aquestes circumstàncies anul·laran el vot. 

e) Resultarà elegida, en primera volta, la candidatura que obtinga la majoria absoluta 
dels vots emesos.

En segona volta, optaran als càrrecs les dues llistes més votades i resultarà elegida 
la que obtinga major nombre de vots.

2. Les  candidatures  estaran  completes  amb  tots  els  seus  càrrecs  en  el  moment  de  la 
presentació.

3. Una mateixa organització podrà optar a dos càrrecs en una mateixa llista, sempre i quan 
un dels càrrecs siga vocal.

4. Una mateixa organització no podrà presentar candidatures en llistes distintes.



Article 25. Les funcions.

Corresponen a la Comissió Permanent les funcions següents:

a) Dirigir i representar el Consell de la Joventut de Quart de Poblet quan l’Assemblea 
General no estiga reunida.

b) Promoure i vetllar per l’exercici de les funcions del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet.

c) Preparar els treballs i l’ordre del dia de l’Assemblea General.

d) Elevar a l’aprovació de l’Assemblea General la memòria anual, l’estat de comptes i 
del patrimoni i el balanç de situació.

e) Proposar a l’Assemblea General el programa anual d’activitats, el pressupost, així 
com l’import de les quotes anuals, dietes i el límit de reembossament de despeses.

f) Coordinar el treball de les Comissions Especialitzades, que estaran presidides per 
un membre de la Comissió Permanent elegit per aquesta; així com crear i dissoldre 
els grups de treball d’aquestes comissions.

g) Construir i dissoldre les Comissions Especialitzades ad hoc, segons el que preveu 
l’article 35 d’aquest Reglament.

h) Executar les decisions de l’Assemblea General.

i) Emetre els informes i els dictàmens que li siguen requerits. 

j) Estudiar i informar les sol·licituds d’admissió, la baixa o l’expulsió.

k) Contractar el personal al servei del Consell de la Joventut de Quart de Poblet i fixar 
la seua retribució.

l) Informar sobre la interpretació d’aquest Reglament i vetllar pel seu compliment.

m) Estudiar  i  debatre  els  documents  i  propostes  elevats  per  les  Comissions 
Especialitzades.

n) Elegir  i  revocar,  d’entre  els  seus  membres,  els  representants  del  Consell  de  la 
Joventut  de  Quart  de  Poblet  davant  els  òrgans  públics  o  interassociatius  on  el 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet estiga present.

o) Aconseguir els recursos econòmics necessaris per al funcionament del Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet.



Article 26. El President.

Són funcions del President:

a) Representar el Consell de la Joventut de Quart de Poblet davant els poders públics, 
de les entitats, de les corporacions i de les personalitats de qualsevol ordre quan no 
realitze aquesta funció o l’exercesca col·legiadament la Comissió Permanent.

b) Executar i fer executar els acords adoptats per la Comissió Permanent.

c) Convocar les reunions tant de l’Assemblea General com de la Comissió Permanent; 
i concloure-les una vegada exhaurit l’ordre del dia.

d) Donar el vist-i-plau a les actes i als certificats estesos pel Secretari.

e) Ordenar els pagaments vàlidament acordats.

f) Impulsar i dirigir els treballs de la Comissió Permanent.

g) Supervisar el funcionament administratiu diari del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet, i adoptar les mesures que considere urgents per al bon govern, règim i 
administració del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, donant compte a la 
Comissió Permanent en cada reunió.

Article 27. El Vice-president.

Són  funcions  del  vice-president  totes  aquelles  atribuïdes  al  President,  el  qual  les 
assumirà en el cas d’absència, malaltia, abstenció o vacant.

També exercirà aquelles que li siguen expressament delegades pel President o per la 
Comissió Permanent.

Article 28. El Secretari.

Són funcions del Secretari:

a) Redactar, amb el vist-i-plau del President, les actes de els reunions de l’Assemblea 
General i de la Comissió Permanent.

b) Dur i custodiar els arxius, el llibre de registre dels membres i el llibre de les actes.

c) Rebre  i  donar  completa  a  la  Comissió  Permanent  de  totes  les  sol·licituds  i 
comunicacions que es reben en el Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

d) Expedir amb el vist-i-plau del President, els certificats que els interessats sol·liciten.



Article 29. El Tresorer.

Són funcions del Tresorer:

a) Custodiar i fer rendible els fons del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

b) Pagar els lliuraments que autoritze el President.

c) Informar mensualment la Comissió Permanent de la situació econòmica del Consell 
de la Joventut de Quart de Poblet.

d) Redactar  l’esborrany dels documents comptables i  pressupostaris  i  dels  informes 
econòmics que la Comissió Permanent ha de presentar a l’Assemblea General.

e) Ingressar i retirar fons dels comptes bancaris conjuntament amb el President o, si 
escau, amb un altre membre de la Comissió Permanent designat per aquesta.

f) Dur inventari minuciós dels bens del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, dels 
quals serà l’administrador.

g) Controlar la comptabilitat i verificar la caixa.

Article 30. Els vocals.

1. Són funcions dels vocals i de la resta dels membres de la Comissió Permanent:

a) Vetllar  pel  compliment  dels  acords  de  l’Assemblea  General  i  de  la  Comissió 
Permanent.

b) Assistir el President i la resta de membres en les seues funcions.

c) Coordinar les Comissions Especialitzades, dirigint els treballs d’aquella que cada u 
presidesca.

d) Realitzar aquelles funcions que els encomane la Comissió Permanent o el President.

2. Un vocal substituirà el Secretari o el Tresorer en cas d’absència, malaltia, abstenció o 
vacant d’algun d’aquelles; per mitjà de la Comissió Permanent.

Article 31. Les reunions, els acords i les actes.

1. La Comissió Permanent es reunirà almenys una vegada al mes, llevat del mes d’agost, i 
en les ocasions que siga convocada pel President, bé per iniciativa pròpia o per petició 
d’algun membre d’aquesta.

2. L’ordre  del  dia  de  les  reunions  de  la  Comissió  Permanent  serà  considerat  al 
començament  de  cada  reunió  ¡,  i  s’inclouran  les  propostes  de  qualsevol  dels  seus 
membres.

3. Els acords seran immediatament executius. Perquè siguen vàlids hauran de ser adoptats 
per la majoria dels seus membres.



4. Les reunions de la Comissió Permanent es convocaran amb l’antelació d’ almenys 48 
hores.

5.  Per  a  la  vàlida  constitució  de  la  Comissió  Permanent  hauran  d’estar  presents  el 
President o el Vice-president i la meitat més un de la resta dels membres.

6. El Secretari estendrà l’acta de totes les reunions i dels acords presos en aquesta, amb el 
vist-i-plau  del  President.  Hauran  de  ser  aprovades  en  una  reunió  posterior  de  la 
Comissió Permanent.

7. Tots els membres de la Comissió Permanent es responsabilitzaran conjuntament de les 
seues actuacions i dels seus acords, llevat que s’hagen votat negativament o conste la 
seua oposició expressa.

Article 32. De les vacants.

1. Queda vacant un lloc de la Comissió Permanent en els següents casos:

- Per defunció.

- Per dimissió.

- Per cessament en el seu càrrec, automàticament, quan es deixe de formar part de 
l’entitat en nom de la qual va accedir a aquest lloc.

- Per censura de l’Assemblea General.

2. En el cas de vacant d’algun lloc de la Comissió Permanent,  es procedirà a cobrir el 
càrrec per mitjà de l’elecció d’un nou membre en la següent Assemblea General.

Mentre es procedeix a aquesta elecció, assumirà les seues funcions un dels membres de 
la Comissió Permanent, segons el que s’estableix a aquest Reglament.

3. Que  queden  vacants  la  meitat  més  un  dels  llocs  de  la  Comissió  Permanent,  aixó 
provocarà la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària en el termini màxim 
d’un mes, on s’elegirà la nova Comissió Permanent.

Article 33. De la moció de censura.

1. Podrà  presentar-se  moció  de  censura  contra  qualsevol  membre  de  la  Comissió 
Permanent  si  aquest  incompleix  greument  les  obligacions  inherents  al  càrrec  o 
contravingués la normativa o acords del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

2. Podrà  presentar-se  moció  de  censura  a  la  totalitat  de  la  Comissió  Permanent  pels 
mateixos motius que els exposats en l’apartat anterior.

3. Les mocions es presentaran per escrit, especificant els motius que la justifiquen, a la 
Comissió Permanent, i estarà subscrita almenys per la tercera part dels membres de ple 
dret del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.



4. Les mocions de censura han de ser resoltes en la primera reunió ordinària posterior de 
l’Assemblea General.

En el cas de moció de censura contra la totalitat de la Comissió Permanent, s’haurà de 
convocar immediatament una Assemblea General amb aquest únic punt de l’ordre del 
dia.

5. Si  la  moció  de  censura  contra  la  totalitat  de  la  Comissió  Permanent  prospera, 
l’Assemblea General elegirà en aquesta mateixa sessió una Comissió Gestora formada 
per un President, un Secretari i tres Vocals; pel mateix procediment d’elecció que el de 
la Comissió Permanent.

Funcions d’aquesta Comissió Gestora:

a) Convocar Assemblea General Extraordinària en el termini d’un mes per triar una 
nova Comissió Permanent.

b) Adoptar  les  mesures  oportunes  per  a  la  direcció  dels  assumptes  ordinaris  del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet durant aquest temps.

6. Les votacions seran secretes,  i  s’aprovarà la moció quan voten a favor d’aquesta la 
majoria absoluta dels membres de ple dret.

7. No  podrà  presentar-se  moció  de  censura  abans  dels  sis  mesos  de  l’elecció  de  la 
Comissió Permanent o de la votació d’una altra moció de censura antertior.

CAPÍTOL III
De les Comissions Especialitzades.

Article 34. La naturalesa i les funcions.

1. Les Comissions Especialitzades són òrgans d’estudi i assessorament del Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet.

2. Són funcions de les Comissions Especialitzades:

a) L’elaboració de documents,  informes  i  propostes  d’actuació que serveixquen de 
base per a les decisions del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

b) Executar  les  activitats  i  els  projectes  que  l’Assemblea  General  o  la  Comissió 
Permanent els aproven o que li encomanen.

3. Cada Comissió Especialitzada estableix les seues prioritats i els mètodes de treball, dins 
dels acords de l’Assemblea General i de les directrius que fixe la Comissió Permanent.

4. La  Comissió  Permanent  vetllarà  perquè  les  Comissions  Especialitzades  tinguen 
l’assistència necessària en tots els treballs.



Article 35. Els tipus.

1. Les Comissions Especialitzades podran ser de dos tipus: permanents i ad hoc.

2. Les Comissions Especialitzades permanents són aquelles que desenvolupen l’activitat 
normal del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. Es constituïxen i es dissolen per 
decisió de l’Assemblea General.

3. Les Comissions Especialitzades ad hoc es constituiran per un temps limitat o per a una 
funció concreta que no represente la realització d’activitats o les prestacions de serveis a 
les  entitats  del  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet.  Podran  constituir-les 
l’Assemblea General o la Comissió Permanent.

Article 36. La composició.

Les Comissions Especialitzades permanents estaran formades per:

a) Un  membre  de  la  Comissió  Permanent,  que  la  presidirà,  dirigint  les  reunions  i 
coordinant els seus treballs.

b) Un representant de cada entitat membre, degudament acreditat per la seua entitat.

c) La resta dels membres de la Comissió Permanent que desitgen assistir-hi.

Article 37. El règim de funcionament.

1. Les Comissions Especialitzades permanents  es reuniran un mínim de tres vegades a 
l’any, segons el calendari que aquestes establesquen, per decisió del coordinador o, a 
petició d’ almenys tres entitats.

2. Una Comissió Especialitzada permanent quedarà vàlidament constituïda quan estiguen 
presents el coordinador i els representants d' almenys cinc entitats.

3. Els assistents triaran en cada reunió un secretari per a redactar l’acta, que haurà de dur 
el vist-i-plau del coordinador.

Aquesta s’aprovarà en la següent reunió de la Comissió Especialitzada, s’enviarà una 
còpia a totes les entitats membres del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

4. El  coordinador  informarà  periòdicament  la  Comissió  Permanent  dels  treballs  de  la 
Comissió Especialitzada que presideix; i prepararà per aquella l’informe anual.

5. Cada Comissió Especialitzada prepararà la seua proposta de treball per a l’any següent, 
que lliurarà a la Comissió Permanent.

6. Tenen dret a vot els representants de les entitats de ple dret i el membre de la Comissió 
Permanent coordinador de la Comissió Especialitzada.

Es procurarà prendre els acords per consens i, en cas que no siga possible, per majoria 
absoluta dels assistents i garantint la màxima pluralitat.

7. Es podran crear grups de treball específics segons les necessitats de cada Comissió.



Article 38. Les Comissions Especialitzades ad hoc.

1. Les Comissions Especialitzades ad hoc es constituiran amb la composició, forma de 
participació i règim de funcionament que acorde l’òrgan que les constitueix;i garantint 
en tots els casos el màxim de claredat i transparència. 

2. La  Comissió  Permanent  podrà  invitar  o  formar  part  d’aquestes  comissions 
especialitzades les persones o entitats alienes al Consell  de la Joventut de Quart  de 
Poblet la presència de la qual l’estime oportuna.

TÍTOL IV
DE L’ADMINISTRACIÓ U EL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 39. Els recursos econòmics.

El  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet  es  manté  econòmicament  amb  els  recursos 
següents:

a) Les aportacions de les entitats que l’integren.

b) Les dotacions assignades pels pressupostos de l’Ajuntament.

c) Les subvencions que puga percebre de qualsevol entitat pública.

d) Les donacions de persones o entitats privades.

e) Els rendiments generals per les activitats que realitze.

f) Les rendes que produïsquen els béns i els valors que constituesquen  el seu patrimoni.

g) Qualsevol altre recurs que puga aconseguir d’acord amb les lleis vigents, o que se li 
assignen per llei o reglament.

Article 40. Les quotes.

1. Totes les entitats que siguen membres de ple dret del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet hauran de pagar a aquest una quota anual, d’igual quantia per a totes aquestes.

Les entitats observadores pagaran el 50% d’aquesta quantitat.

2. L’Assemblea General fixarà anualment la quantia de la quota, que no es podrà reduir 
d’un exercici a l’altre.

3. Les  entitats  que  no  estiguen  al  corrent  del  pagament  de  les  seues  obligacions 
corresponents a l’exercici anterior, no podran exercir el seu dret de vot o de candidatura 
en l’Assemblea General, ni el seu vot en les Comissions Especialitzades.



4. La Comissió Permanent està facultada per a suspendre el reembossament de les dietes i 
despeses  de  viatge  per  activitats  a  aquelles  entitats  que  no  hagen satisfet  les  seues 
quotes corresponents a l’exercici anterior.

5. Quan una entitat membre haja deixat de pagar la seua quota durant dos exercicis, la 
Comissió Permanent iniciarà l’expedient d’expulsió previst en l’article onze d’aquest 
Reglament.

Article 41. La comptabilitat.

1. La comptabilitat del Consell de la Joventut de Quart de Poblet s’ha de dur d’acord amb 
els principis i els criteris tècnics generalment acceptats i segons les disposicions legals 
vigents, amb la finalitat de proporcionar una imatge fidel del patrimoni i dels resultats 
de cada exercici.

2. Anualment s’ha de procedir a l’amortització adequada del patrimoni del Consell de la 
Joventut de Quart de Poblet.

Article 42. El règim pressupostari.

1. El Consell de la Joventut de Quart de Poblet aprova el seu pressupost d’acord amb les 
previsions d’aquest Reglament i les disposicions legals vigents.

2. El pressupost s’aprova per l’Assemblea Genera, a proposta de la Comissió Permanent, 
per mitjà de la majoria absoluta dels vots acreditats a l’Assemblea.

3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.

4. Anualment,  la  Comissió  Permanent  elaborarà  un  pressupost  ordinari  d’ingressos  i 
despeses; tenint en compte les propostes de les Comissions Especialitzades.

En el  cas de  despeses i  d’ingressos,  no previstos,  es  podran realitzar  modificacions 
pressupostàries en les assemblees ordinàries o extraordinàries, celebrades en el moment 
de vigència d’aquest pressupost.

També podrà aprovar-se un pressupost extraordinari per a activitats específiques i de 
gran volum i que no es repeteix anualment.

5. Els pressupostos d’ingrés i de despeses es presentaran consolidats segons les normes i 
l’administració autonòmica.

A més, s’inclourà el detall i la desagregació de les despeses de els distintes comissions i 
àrees d’actuació del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

6. Mentre que no s’aprove el pressupost  d’un exercici, es prorrogarà automàticament, per 
dotzenes parts mensuals, el pressupost ordinari inicial de l’exercici anterior.



Article 43. La rendició de comptes i d’auditoria.

1. La Comissió Permanent ha de presentar anualment a la consideració de l’Assemblea 
General el balanç de situació a 31 de desembre, els comptes d’ingressos i de despeses 
desglossats  fins al  segon nivell  i  les xifres d’ingressos i  de despeses del  pressupost 
definitiu comparades amb les efectivament realitzades, quantificant en termes absoluts i 
percentuals les desviacions existents.

2. Tota desviació de despeses superiors al 10% ha d’aparèixer degudament justificada per 
la Comissió Permanent.

3. També anualment es presentarà a la consideració de l’Assemblea General l’evolució i la 
situació patrimonial del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

4. La rendició anual de comptes inclourà un informe de la Comissió Revisora de Comptes, 
basat en les normes i els procediments tècnics d’auditoria generalment acceptats.

5. La rendició anual de comptes podrà incloure una auditoria externa, realitzada a petició 
de l’Assemblea General, la Comissió Permanent o la Comissió Revisora de Comptes.

6. Els documents comptables de cada exercici i l’informe o els informes d’auditoria seran 
atribuïts a totes les entitats membres del Consell  de la Joventut de Quart de Poblet, 
inexcusablement,  amb almenys  deu dies d’antelació de la celebració de l’Assemblea 
General.

7. La no aprovació dels comptes comportarà la convocatòria d’una Assemblea General 
Extraordinària,  a  celebrar  abans  de  trenta  dies,  per  a  reconsiderar-les  amb  canvis 
oportuns o la documentació annexa i les explicacions referides.

Article 44. La Comissió Revisora de Comptes.

1. La  Comissió  Revisora  de  Comptes  estarà  formada  per  tres  membres,  elegits  en 
l’Assemblea General on es procedeix a renovar els càrrecs de la Comissió Permanent.

2. La  seua  funció  consisteix  a  realitzar  un  seguiment  del  compliment  del  pressupost 
aprovat  per  l’Assemblea  General,  i  analitzar  la  gestió  comptable  i  patrimonial  del 
Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet,  així  com assessorar  sobre  el  seu  òptim 
aprofitament econòmic.

A  partir  d’això,  presentarà  un  informe  d’auditoria  interna,  sobre  l’estat  financer  i 
patrimonial del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, sobre la forma i grau de 
compliment  del  pressupost,  i  sobre  els  procediments  comptables  utilitzats,  a 
l’Assemblea General que analitze la gestió econòmica de cada exercici.

3. Cadascuna de les consideracions del seu informe haurà d’indicar el nombre de membres 
que estan d’acord amb això i els possibles vots particulars que hi hagués.



Article 45. La informació econòmica.

Els comptes i balanços del Consell de la Joventut de Quart de Poblet estan oberts en tot 
moment a la consulta de les entitats membre.

Article 46. Les activitats del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

1. El criteri general per a les activitats programades pel Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet serà de la seua gratuïtat.

2. Excepcionalment, la Comissió Permanent pot fixar una quota de participació d’aquestes 
activitats.

Article 47. De les despeses.

1. No podran realitzar-se despeses no previstes en els pressupostos llevat d'acord unànime 
i justificat de la Comissió Permanent i, en cas d’afectar al pressupost d’alguna Comissió 
Especialitzada,  després  de  la  consulta  a  les  entitats  membres  en  la  reunió  de 
l’esmentada Comissió.

2. Les despeses superiors a 1800€, requeriran almenys dos pressupostos proveïdors per a 
decidir sobre la seua concessió; llevat de si es tracta de serveis continus.

Article 48. El reembossament de les despeses.

1. Es garantiran els mitjans econòmics per a l’assistència a les Assemblees Generals, per 
mitjà de reembossament de les despeses de viatge i d’allotjament assumits directament 
pel Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

2. Així mateix, es garanteix el reembossament de les despeses de viatge i d’allotjament 
originats per la participació en reunions dels òrgans del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet; sense perjudici de la facultat de suspensió de reembossament que l’article 
40.4 atribueix a la Comissió Permanent.

3. S’avançaran  els  mitjans  necessaris  per  a  assistir  a  les  activitats  del  Consell  de  la 
Joventut  de  la  Comunitat  Valenciana  o  d’uns  altres  consells  de  joventut  o  entitats 
públiques, quan es vaja en representació del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

4. Les  quantitats  per  dietes  i  per  compensació  de  despeses  de  transport,  allotjament  i 
menjades es fixaran anualment per l’Assemblea General  al  temps que s’aproven els 
pressupostos.

Excepcionalment,  podran autoritzar-se  pagaments superiors amb el vist-i-plau de la 
Comissió Permanent.

5. Les  normes  de  funcionament  intern  establiran  els  criteris  aplicables,  incloent-hi  els 
límits de reembossament fixats per l’Assemblea General i la forma de justificació dels 
pagaments.



Article 49. De l’administració.

1. El personal al servei del Consell de la Joventut de Quart de Poblet actua continuant les 
directrius fixades per l’Assemblea General i la Comissió Permanent.

2. El President o, en nom seu, qualsevol altre membre de la Comissió Permanent, dirigeix 
el funcionament administratiu diari del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

Els membres de la Comissió Permanent dirigeixen el treball del personal adscrit a les 
seues respectives comissions.

3. L’exercici dels càrrecs de Comissió Permanent es gratuït.

Els membres de la Comissió Permanent tenen dret al reembossament de les despeses de 
viatge i a dietes originades per l’exercici de la seua tasca, en els termes que establisquen 
les normes de funcionament intern.

4. La retribució dels experts o d’altres persones que presten en forma fixa o temporal els 
seus serveis al Consell de la Joventut de Quart de Poblet es fixaran per la Comissió 
Permanent; dins dels termes del pressupost anual i d’acord amb lo que estableixen les 
disposicions legals aplicables o els convenis laborals.

5. Mitjançant  beques  o  acords  amb  les  administracions  públiques  podran  alliberar-se 
membres  de  la  Comissió  Permanent  o  tercers  persones  al  servei  del  Consell  de  la 
Joventut de Quart de Poblet per a l’exercici de tasques específiques.

6. El personal contractat, becat o alliberat tindrà jornada màxima de 35 hores setmanals; 
computables en períodes mensuals,  o períodes superiors si  prèviament s’acorda amb 
l’interessat.

7. El personal contractat fix del Consell de la Joventut de Quart de Poblet té dret a guadir 
d’una llicència no remunerada, de duració màxima de sis mesos cada cinc anys, amb 
reserva del lloc de treball, no podent coincidir vàries persones al mateix temps.

Article 50. Del patrimoni.

1. Es realitzarà cada dos anys un inventari dels béns que siguen patrimoni del Consell de 
la Joventut de Quart de Poblet.

2. La Comissió Permanent  informarà cada any de l’evolució i  situació patrimonial  del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

3. Anualment, es realitzaran les oportunes previsions d’amortització per a l’immobilitzat 
del Consell de la Joventut de Quart de Poblet; segons les normes legals aplicables i les 
convencions comptables generalment acceptades.

4. La compra o alienació de plans patrimonials el valor del qual supere els 3600€ requerirà 
l’acord unànime dels membres de la Comissió Permanent.



TÍTOL V
DEL RÈGIM JURÍDIC

Article 51. Actes atesos al Dret Administratiu.

Respecte a la validesa dels actes del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, en quant 
estén atesos al Dret Administratiu, serà d’aplicació lo disposat en la Llei de Participació Juvenil 
i en aquest Reglament, així com, subsidiàriament de la Llei de Procediment Administratiu.

Article 52. Recursos.

Els actes emanats dels òrgans del Consell de la Joventut de Quart de Poblet en quant 
atesos al Dret Administratiu, esgotaran la via administrativa, i seran directament recurribles en 
la via contenciós-administrativa.

Article 53. Legislació aplicable.

No serà  d’aplicació  al  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet  la  Llei  d’Entitats 
Estatals Autònomes, ni la normativa en matèria d’Administració institucional de la Comunitat 
Valenciana.

Article 54. Execucions.

El  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet  gaudirà  de  les  mateixes  exencions  i 
bonificacions tributàries establertes en favor de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

TÍTOL VI
DE LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 55. Procediment. 

1. Aquest Reglament podrà ser revisat en virtut d’un acord al respecte per l’Assemblea 
General, a proposta de la Comissió Permanent o d’una quarta part dels membres de ple 
dret del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

2. En la convocatòria de l’Assemblea General, que deurà ser ordinària, s’adjuntarà l’article 
o articles objecte de la revisió o les modificacions que es pretenguen introduir.

3. L’acord  de  modificació  del  Reglament  per  l’Assemblea  General  requerirà  el 
recolzament dels dos terços dels membres de ple dret del Consell  de la Joventut de 
Quart de Poblet.

4. Una vegada informada favorablement la proposta de reforma per l’Assemblea General, 
el  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet  la  elevarà  per  la  seua  aprovació,  si 
procedeix, al ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet, mitjançant la seua Regidoria de 
Joventut.



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Durant tres mesos s’obri un període hàbil perquè les entitats que ara són membres del 
Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de  Poblet  puguen aportar  la  documentació  necessària  que 
acredite el compliment de les noves normes.

Transcorregut aquest temps es convocarà una Assemblea General per a determinar els 
membres del Consell de la Joventut de Quart de Poblet i triar una nova Comissió Permanent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Es realitzarà un primer inventari dels béns del Consell de la Joventut de Quart de Poblet, 
tant dels propis com d’aquells,  que essent propietat de l’Ajuntament de Quart de Poblet,  es 
troben a disposició del Consell de la Joventut de Quart de Poblet. Aquest inventari es presentarà 
a les entitats del Consell de la Joventut de Quart de Poblet en la primera Assemblea General 
Ordinària després de l’aprovació d’aquest Reglament.


