REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE CAMPDEVÀNOL.
ARTICLE 1.- OBJECTIUS DEL REGISTRE
El Registre Municipal d’Entitats de Campdevànol té els següents objectius
fonamentals, en el marc d’una correcta política municipal de foment de
l’associacionisme participatiu que pretén l’Ajuntament de Campdevànol :
1. Reconèixer a les entitats inscrites i garantir-les l’exercici dels drets
reconeguts en aquestes normes, en el Reglament de concessió de
subvencions de l’Ajuntament i en les normes vigents.
2. Permetre a l’Ajuntament conèixer en tot moment les dades més importants
de la societat civil del poble, coneixent el nombre d’entitats existents al
municipi, els seus objectius, la seva representativitat, el Grau d’interès o la
utilitat ciudadana de les seves activitats, la seva autonomia personal i les
ajudes que rebin d’altres entitats públiques o privades.
ARTICLE 2.- CONFORMACIÓ DEL REGISTRE
Documentació a presentar per inscriure’s :
Les entitats que vulguin inscriure al Registre Municipal d’Entitats hauran de
presentar la següent documentació :
1. Instancia dirigida a l’Alcade/essa sol.licitant la inscripció.
2. Còpia dels estatuts o normes de funcionament vigent, signats i datats, els
quals regiran el seu funcionament.
3. Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions
i en altres
Registres Públics.
4. Nom i cognoms de les persones que ocupen els càrrecs directius amb D.N.I.
5. Certificació de domicili social.
6. Pressupost de l’any en curs.
7. Programa d’activitats de l’any en curs.
8. Certificació del número de socis
El Registre Municipal d’Entitats ciutadanes és responsabilitat de la Secretaria
general de la Corporació amb la col.laboració de les regidories de Cultura, Serveis
Socials i Esports.
ARTICLE 3.- TIPUS D’ENTITATS QUE PODEN INSCRIURE’S.
Totes aquelles entitats que, sense afany de lucre i legalment constituides, tinguin
per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials
del/ les ciutadans/nes i, especialment, les associacions de veïns, els pares
d’alumnes, les entitats culturals, les esportives, les recreatives, les de joves, i
qualsevol altres similars, l’àmbit d’actuació de les quals comprengui, en tot cas, el
terme municipal o part d’aquest tingui dins ell la seva seu social o delegació.

ARTICLE 4.- RESOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
En el termini de 20 dies des de la sol.licicitud d’inscripció, excepte que aquesta
s’hagués hagut d’interrompre per la necessitat d’esmenar deficiències en la
documentació, l’Alcaldia decretarà la inscripció de l’entitat en el Registre Municipal
d’Entitats i se li notificarà aquesta resolució, amb el número d’inscripció assignat. A
partir d’aquest moment es considerarà d’alta a tots els efectes.
ARTICLE 5.- MODIFICACIÓ DE LES DADES.
Les associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol
modificació de les dades incloses en la documentació que hagi servit de base per a
la inscripció dins del mes següent al de la data en què dita modificació s’hagi
produït.
ARTICLE 6.- VIGÈNCIA DE LA INSCRIPCIÓ.
A efectes de la continuació de la vigència de la inscripció, totes les entitats
inscrites en el Registre hauran de presenta anulament a l’Ajuntament, abans del 31
de gener, una memòria de les activitats i dels actes realitzats en el transcurs de
l’any anterior, els nous pressupostos i programa d’activitats, el número d’associats
a dia 31 de desembre i, qualsevol modificació que s’hagi produït per motiu de la
celebració de la seva assemblea general anual de socis o per altres motius
previstos en els estatuts, amb la finalitat que l’esmentat Registre pugui ser
actualitzat anualment. La falta d’aportació
d’aquesta documentació podrà
determinar la no continuïtat de la seva inscripció al Registre, efecte que serà
notificat prèviament per l’Ajuntament.
ARTICLE 7.- PUBLICITAT DE LES DADES
El registre Municipal d’Entitats serà únic, dependrà de Secretaria General de la
Corporació o departament delegat i les seves dades generals seram públiques, amb
les restriccions que en tot moment contingui la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de carácter personal.
ARTICLE 8.- CERTIFICACIÓ DE LES DADES DEL REGISTRE.
Les certificacions emeses sobre les dades del registre seran documents únics per
acreditar la condició de la inscripció i la naturalesa de l’associació o entitat en
quesito.
ARTICLE 9. DRETS RECONEGUTS A LES ENTITATS INSCRITES.
Les associacions i entitats inscrites podran accedir a l’ús dels mitjans públics
municipals, especialment els locals i els mitjans de comunicació, amb les limitacions
que imposin la coincidencia de l’ús per part de diverses d’aquestes o pel mateix
Ajuntament i seran responsables del tracte que donin a les instal.lacions.

Sens perjudici del dret general d’accés a la informació municipal reconegut als veïns
en general, les entitats inscrites, i sempre que ho sol.licitin expressament, gaudiran
dels següents drets :
1.- Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels òrgans col.legiats
municipals que celebrin sessions públiques quan en l’ordre del dia figurin qüestions
relacionades amb l’objecte social de l’entitat. En els mateixos supòsits rebran les
resolucions i acords adoptats pels òrgans municipals.
2.- Rebre les publicacions periòdiques que editi l’Ajuntament sempre que resultin
d’interès per l’entitat, atès el seu objecte social.
ARTICLE 10.- BAIXA EN EL REGISTRE MUNICIAPL D’ENTITATS.
Són causa de baixa en el Registre Municipal d’Entitats :
1. L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest reglament.
2. La greu i reiterada violació dels objectius i fins fundacionals de l’Associació o
Entitats.
3. La dissolució de l’Associació per les causes i en els termes establerts per això
en els seus estatuts.
4. La voluntària determinació de l’Assdociació o Entitat.
DIPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor quan s’hagi publicat íntegrament el seu text
en el Butlletí Oficial de la Provincia i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
DILIGÈNCIA
El present Reglament fou aprovat inicialment pel Ple el dia 25 de juliol de 2008,
exposat al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 156, de data 13 d’agost de 2008, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5193 de 12 d’agost de 2008, el setmanari El Ripollès en la seva edició de 7
d’agost de 2008. L’elevació a aprovació definitiva ha estat publicada al BOP núm.
207 de 27 d’octubre de 2008, i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
5264 de 24 de novembre de 2008.
Campdevànol, a 27 de novembre de 2008
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària-acctal.

