
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ALMOSTER

ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària va aprovar amb caràcter provisional la modificació del Reglament
Orgànic Municipal.

L'acord s'ha sotmès a informació pública durant 30 dies mitjançant la publicació d'edictes al tauler de
l'Ajuntament; l'Ajuntament i al BOP de Tarragona de data 4 d'abril de 2019 i al DOGC de data 12 de juny de
2019 ; i en el portal de transparència d'aquest Ajuntament (www.almoster.cat )

Durant el termini d'informació pública NO s'han presentat reclamacions ni suggeriments per la qual cosa l'acord
ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu d'aprovació de la modificació del Reglament:

 

 

“ANNEX

TITOL V

 

Capítol III.

PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES.

 

ARTICLE 65. DRETS DE LES ENTITATS CIUTADANES

Les entitats ciutadanes gaudiran, en els termes establerts en la legislació i en aquest Reglament, dels següents
drets:

a) A ser informades dels afers i iniciatives municipals que puguin ser del seu interès.

b) A participar en els òrgans municipals, en els termes que s'estableixin en aquest reglament.

 

ARTICLE 66. AJUTS ECONÒMICS I UTILITZACIÓ DE MITJANS PÚBLICS

1. En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals en cada exercici, l'Ajuntament fomentarà
l'existència de les entitats ciutadanes atorgant ajuts econòmics i facilitant l'ús dels mitjans públics.

2. El pressupost municipal inclourà una partida amb la denominació "Ajuts a les entitats ciutadanes" i regularà
els criteris de la seva distribució en les normes d'execució del pressupost.

 

ARTICLE 67. REQUISITS GENERALS I CRITERIS PER ACCEDIR AL AJUTS MUNICIPALS

1. En tot cas, serà requisit previ a la percepció de qualsevol ajut de l'Ajuntament que l'entitat en qüestió estigui
inscrita en el registre d'entitats que es regula en aquest Reglament.

2. Els criteris de distribució s'establiran en funció de la representativitat de les entitats, grau d'interès o utilitat
ciutadana, capacitat econòmica i ajuts que reben d'altres instàncies.

3. Es requerirà a les entitats ciutadanes una declaració formal de l'entitat sobre els ajuts d'altres entitats en el
mateix exercici, com a requisit previ a l'atorgament d'ajuts econòmics.
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ARTICLE 68. CRITERIS PER A L'ÚS DELS MITJANS PÚBLICS

1. La cessió de l'ús dels mitjans públics municipals a les entitats, especialment els locals i els mitjans de
comunicació, tindrà les limitacions lògiques quant a les coincidències d'ús amb altres entitats o amb
l'Ajuntament, i al grau de responsabilitat de les entitats pel que fa al tracte prestat a les instal·lacions.

2. L'entitat que demani accedir a l'ús dels mitjans públics municipals caldrà que estigui inscrita en el Registre
Municipal d'Entitats. Farà la sol·licitud per escrit a l'Ajuntament amb l'antelació i condicions que estableixin els
serveis corresponents.

 

ARTICLE 69. DRET DE LES ENTITATS CIUTADANES A REBRE INFORMACIÓ

Sense perjudici del dret general d'accés a la informació municipal reconegut als ciutadans en general, les
entitats degudament inscrites gaudiran, sempre que ho sol·licitin expressament, dels següents drets:

a) Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels òrgans municipals, les sessions dels quals tinguin la
qualificació de públiques, i l'ordre del dia corresponent. També se'ls remetran si ho demanen, els acords o
decisions municipals que els afectin.

b) Rebre en el seu domicili social les publicacions de caràcter periòdic que editi l'Ajuntament i quan, ho
demanin, altres informacions puntuals que exposi o divulgui l'Ajuntament, sempre que puguin ser d'interès per
a l'entitat, atesos els seus objectius.

 

ARTICLE 70. DRET A FER ARRIBAR LA SEVA OPINIÓ O LES SEVES PROPOSTES AL PLENARI

1. Serà d'aplicació a les entitats ciutadanes la regulació dels drets de petició, proposta i intervenció dels
ciutadans en els òrgans col·legiats de govern. Les entitats degudament inscrites podran, també, plantejar als
òrgans de govern precs d'actuació municipal en temes del seu interès.

2. L'òrgan destinatari de la petició l'haurà de resoldre expressament. En el cas que la contestació sigui
negativa, es farà de forma motivada. Si es tracta d'un òrgan col·legiat, aquest haurà d'incloure necessàriament
la petició en l'ordre del dia de la sessió més propera que sigui possible, donant-ne compte a l'entitat, a l'efecte
de la seva assistència si la sessió és pública. L'òrgan col·legiat haurà de resoldre la petició.

 

ARTICLE 71. DRET A PARTICIPAR EN ELS ÒRGANS ESPECÍFICS

1. Les entitats ciutadanes tenen el dret qualificat a participar en els òrgans municipals de participació que crei
l'Ajuntament.

2. La participació de les entitats ciutadanes en aquests òrgans serà deteminada en l'acord o resolució de creació
d'aquests i podrà incloure els següents extrems:

a) Designar el nombre de membres que corresponguin, d'acord amb les quotes que es determinin.

b) Els drets de veu, proposta i vot en els assumptes que tractin els òrgans de participació.

 

ARTICLE 72. VIRTUALITAT DEL REGISTRE D'ENTITATS

1. El registre municipal d'entitats ciutadanes té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement del
nombre d'entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, per tal de
permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme ciutadà.

2. A efectes municipals, els drets reconeguts a les entitats ciutadanes en aquest Reglament sols afectaran
aquelles entitats que siguin degudament inscrites en el registre que es regula en aquesta secció.

 

ARTICLE 73. ENTITATS QUE PODEN ÉSSER INSCRITES EN EL REGISTRE D'ENTITATS

Seran considerades entitats ciutadanes inscriptibles en el registre totes aquelles que siguin prèviament
autoritzades i inscrites en el Registre General d'Associacions i tinguin per objecte fomentar o millorar els
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interessos generals o sectorials dels veïns del Municipi, especialment, les associacions de veïns, les de pares
d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i
qualsevol altra de similar.

 

ARTICLE 74. CONFORMACIÓ DEL REGISTRE D'ENTITATS

1. El registre d'entitats ciutadanes serà portat a la Secretaria , en un llibre de fitxes, en cadascuna de les quals
s'anotaran les dades que s'esmenten a l'article següent, així com les modificacions que es vagin produint al
llarg del temps, i els ajuts municipals que es prestin a cadascuna de les entitats.

2. Les dades contingudes al registre d'entitats seran públiques.

 

ARTICLE 75. PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS

1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades que, en tots els casos, hauran d'aportar les
següents dades o documentació:

a) Els estatuts de l'entitat.

b) El número d'inscripció en el Registre General d'Associacions o similar.

c) El nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.

d) La seu social de l'entitat.

e) El pressupost de l'any en curs.

f) El programa d'activitats per a l'any en curs.

g) Certificació del nombre de socis que té l'entitat.

 

ARTICLE 76. PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS

1. En els 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud d'inscripció, degudament acompanyada de les dades
esmentades, l'autoritat competent de l'Ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció i, a partir d'aquest
moment, es considerarà d'alta a tots els efectes.

 

ARTICLE 77. MANTENIMENT DE LES DADES DEL REGISTRE

1. Les entitats inscrites tenen l'obligació de notificar al Registre qualsevol modificació de les dades registrals
que es produeixi, dins del mes següent. El pressupost i el programa anual d'activitats els comunicaran el mes
de gener de cada any.

2. L'incompliment d'aquestes obligacions serà motiu perquè l'Ajuntament pugui donar de baixa l'entitat del
Registre.”

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar

 

Almoster, 26 de juliol de 2019

 

Àngel Xifré Arroyo

Alcalde

 

(19.207.065)
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