
                REGLAMENT     DE     PARTICIPACIÓ     CIUTADANA                                Art 1.-Aquest Reglament té per objecte el foment de la participació dels ciutadans dins la vida local, d'acord amb les formes, mitjans i procediments que s'hi estableixen, a l'empara de les competències i les potestats d'autoorganització reconegudes a l'Ajuntament per la Llei reguladora de bases de règim local i la seva normativa complementària.      Art 2.-Totes les entitats legalment constituïdes que tenguin un domicili a Santa Maria del Camí i com a objectius la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials del municipi de Santa Maria del Camí, l'àmbit d'actuació de les quals comprengui el terme municipal de Santa Maria del Camí o part d'ell i que tenguin implantació coneguda al terme poden optar a ser inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes. Queden excloses les que tenguin finalitats lucratives, les societats regides pel dret civil o mercantil, les agrupacions polítiques o depenents de partits polítics.      Art 3.-Per exercir els drets de participació reconeguts als arts. 232, 233, 234 i 235 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, les Entitats hauran d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.     Art 4.-El registre té per objecte permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats existents en el municipi, les seves finalitats i representativitat per tal de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme participatiu.Art 5.-Les entitats que aspirin a ser inscrites hauran de presentar còpia dels estatuts o normes de funcionament vigents; l'acta de la darrera assemblea general de socis o d'un òrgan equivalent en la qual fos elegida la junta vigent en el dia de la inscripció; un certificat del Secretari del nombre de socis inscrits en el moment de la sol.licitud i una breu memòria de les seves activitats ordinàries.Art 6.- En el termini de trenta dies des de la sol.licitud d'inscripció, tret que s'hagués d'interrompre per la necessitat d'esmenar deficiències, el Batle decretarà la inscripció de l'entitat en el Registre municipal d'entitats ciutadanes, notificant-se aquesta resolució. A partir d'aquest moment es considerarà d'alta a tots els efectes.     Art 7.-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 el mes següent al de la data en què la modificació s'hagi produït.     Art 8.-A efectes de continuació de la vigència de la inscripció, totes les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes hauran de presentar anualment a l'Ajuntament abans de dia 30 de gener, una memòria de les activitats i dels actes realitzats en el transcurs de l'any anterior, el nombre d'associats a dia 31 Ajuntament de Santa Maria del Camí.  Plaça de la Vila, 1. 07320Tel: 971 620 131. Fax: 971 140 337www.ajsantamariadelcami.net



de desembre i qualsevol modificació que s'hagi pogut produir per motiu de la celebració de la seva assemblea general anual de socis o per altres motius prevists als estatuts. La manca d'aquesta documentació determinarà la no continuïtat de la seva inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes, després de l'audiència a l'interessat.     Art 9.-En la mesura en que així ho permetin els recursos pressupostaris, l'Ajuntament podrà subvencionar econòmicament a les associacions inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes. En aquest cas, el pressupost municipal inclourà una partida destinada a aquesta finalitat i serà distribuïda en funció de la representativitat de l'associació, el grau d'interès o utilitat ciutadana dels seus fins, la seva capacitat econòmica autònoma i les ajudes que rebi d'altres institucions.     Art 10.-Les associacions inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes podran accedir a l'ús de locals  municipals, sempre que n'hi hagi de disponibles, després de l'autorització del Batle, amb la limitació que imposi la coincidència d'ús per part de diverses entitats o pel propi Ajuntament. Cada associació serà responsable del bon ús de les instal.lacions.     Art 11.- Quan les entitats inscrites al Registre Municipal o, excepcionalment, una persona o grup de persones, sol.licitin a l'Ajuntament la realització d'una determinada activitat de competència o interès públic municipal, i a tal fi aportin mitjans econòmics, béns, drets o treball personal, l'Ajuntament, dins les seves possibilitats, destinarà els recursos al seu abast per col.laborar en aquestes activitats instades per iniciativa ciutadana.     Art 12.- Les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes podran instal.lar llocs d'informació al públic per difondre les seves activitats, amb la prèvia autorització municipal.Art 13.- L'Ajuntament es compromet a informar de la seva gestió a través dels mitjans que tengui a la seva disposició i directament a aquells que ho sol.licitin. També s'obliga a recollir i tenir en compte les opinions expressades pels ciutadans i els col.lectius, sense que això minvi les facultats de decisió municipals.Art 14.- Tota entitat ciutadana inscrita podrà sol.licitar a l'Ajuntament qualsevol informació sobre la gestió municipal sempre que estigui relacionada amb el seu àmbit i objecte, i se li haurà de respondre en el termini màxim de trenta dies de forma raonada i per escrit.Art 15.- Les entitats inscrites al Registre Municipal podran signar amb la Corporació convenis, concerts o altres tipus de col.laboracions previstes a les lleis que permetin una participació en la gestió dels serveis socials i culturals.
     Art 16.- L'ordre del dia dels Plens serà exhibida als llocs d'informació que l'Ajuntament en tengui destinats amb l'antelació de quaranta-vuit hores de forma habitual, i de vint-i-quatre hores en cas d'urgència.Ajuntament de Santa Maria del Camí.  Plaça de la Vila, 1. 07320Tel: 971 620 131. Fax: 971 140 337
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     Les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes rebran en el seu domicili social les convocatòries de les sessions plenàries quan a les mateixes hi figurin qüestions relacionades amb el seu objecte social. Art 17.- Les entitats inscrites al Registre podran fer precs i promoure propostes d'interès col.lectiu relacionades amb el seu àmbit i objecte. L'Ajuntament es compromet a considerar-les i a donar-ne compte al Ple Municipal, sense detriment de les facultats de decisió municipal.Art 18.- Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal podran sol.licitar expressar la seva opinió davant la Corporació sobre alguna qüestió que figuri a l'ordre del dia del Plenari, sempre que aquella estigui relacionada amb el seu objecte social o àmbit d'actuació.Igualment qualsevol grup de ciutadans no inferior a cinquanta persones o, en tot cas, no inferior al 10 % dels afectats si es tracta d'un problema localitzat i concret, també podran sol.licitar expressar a la Corporació, a través d'un representant, la seva opinió sobre una qüestió que figura a l'ordre del dia del Plenari.Les sol.licituds d'intervenció hauran de tenir entrada a l'Ajuntament en hores d'oficina. S'haurà de donar compte de les mateixes als grups polítics municipals abans d'iniciar-se la sessió. Quan les sol.licituds cumpleixin els requisits establerts segons aquest reglament, el Batle donarà pas a les intervencions amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa dins l'ordre del dia.Cada intervenció podrà tenir una durada de cinc minuts, sense dret a rèplica.Art 19.- Acabades les sessions dels Plens de caràcter Ordinari el Batle establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent. El Batle obrirà i tancarà aquest torn. Els precs i preguntes podran fer referència a temes de caràcter general que afectin al municipi i a temes inclosos a l'ordre del dia, i en cap cas donaran peu a rèplica ni debat. Les preguntes seran repostes pel Batle o regidor en qui delegui, sempre que sigui possible amb les dades disponibles al moment.Acabades les sessions dels Plens de caràcter Extraordinari o Urgent es procedirà d'idèntica manera, però en aquest cas els precs i les preguntes hauran d'estar relacionats amb els temes inclosos a la convocatòria.     Art 20.- El Batle, amb el suport de la majoria absoluta del Ple i d'acord amb la legislació vigent, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d'especial relevància pels interessos del veïns, llevat dels relatius a l'Hisenda Local.Art 21.- Complint els requisits legals, els ciutadans també podran sol.licitar la consulta popular per petició col.lectiva d'un mínim de signatures no inferior al 5 % del cens electoral del municipi.     
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