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ORDENANÇA REGULADORA DE LES NORMES DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: REGISTRE MUNICIPAL
D'ASSOCIACIONS.
ARTICLE 1.- Es crea a l'Ajuntament un Registre Municipal d'Associacions,
en el qual hauran d'inscriure's, a l'efecte de participació, les associacions de caràcter
veïnal, educatiu, sindical, cultural, esportiu, juvenil i similars, el domicili social i les
activitats de les quals es realitzen en el marc geogràfic del municipi d'Almussafes.
ARTICLE 2.- Per a efecturar l'oportuna inscripció en el registre esmentat
harurande complir-se els requisits següents:
Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les associacions interesssades,
les quals hauran d'aportar les dades següents:
a) Estatuts de l'associació
b) Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres
registres públics.
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
d) Domicili social
e) Pressupost d'enguany
f) Programa d'activitats d'enguany
g) Certificació del nombre de socis.
ARTICLE 3.- Presentada la documentació citada, i en el termini de quinze
dies, llevat que aquest termini hagués d'interrompre's per la necessitat d'aportar
documentació no inclosa inicialment, la Comissió de Govern procedirà al
reconeisement de l'associació.
Efectuat el reconeixement, es notificarà a l'associació el seu número de
inscripció i a partir d'aquest moment es considerarà donada d'alta a tots els efectes.
ARTICLE 4.- Les associacions inscrites estan obligades a notificar al
Registre qualsevol modificació de les dades dins del mes següent d'haver-se produït.
El pressupost i el programa anual d'activitats es comunicaran el mes de gener de cada
any.
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L'incompliment d'aquestes obligacions donarà lloc a que l'Ajuntament puga
donar de baixa en el Registre l'associació.
ARTICLE 5.- En la mesura que els recursos pressupostats h permeten,
l'Ajuntament podrà subvenciones les associacions inscrites, tant pel que fa a les seues
despeses generals com a les activitats que realitzen.
ARTICLE 6.- Les associacions degudament inscrites podran accedir a l'ús
dels mitjans públics municipals, especialmente dels locals i dels mitjans de
comunicació, amb les limitaciones que impose la coïndicència de l'ús per part de
diverses associacions alhora o pel propi Ajuntament, i seran responsables del
tractament donat a les instal·lacions.
Caldrà sol·licitar per escrit a l'Ajuntament l'ús dels mitjans públics municipals
cinc dies abans.
ARTICLE 7.- Sense perjudici del dret general d'accés a la informació
municipal reconegut als veïns en general, les entitats a què fan referència les presents
normes gaudiran, sempre que ho sol·liciten expressament, dels drets següents:
a) Rebre al seu domicili social les convocatòries dels òrgans col·legiats
municipals que celebren sessions públiques, quan en l'ordre del dia figuren qüestions
relacionades amb l'objecte social de l'entitat. En aquests supòsits reran les
resolucions i els acords adoptats pels òrgans municipals.
b) Rebre les publicacions, periòdiques o no, que edite l'Ajuntament, sempre
que resulten d'interés per a l'entitat, atesa la seua finalitat social.
ARTICLE 8.- En allò no previst en aquestes normes seran d'aplicació
supletòria la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, i les que, si s'escau, dicte la Comunitat Autònoma Valenciana.
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