e) Exercir el dret de petició, proposta i intervenció oral als òrgans de govern a
través dels canals que expressament es prevegin en aquest reglament.
f) Constituir i participar en associacions per a la defensa dels seus interessos
generals o sectorials.
g) Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts per aquest reglament
i per la llei.
Capítol II
De la Informació dels ciutadans
Article 72
L'Ajuntament facilitarà informació als ciutadans pels següents mitjans:
1. El tauler d'anuncis de la Corporació, en el qual s'exposarà, de manera
resumida, el contingut de les sessions dels òrgans de govern col·legiats de
l'Ajuntament, les decisions i resolucions dels altres òrgans de govern que siguin
d'interès general, així com les convocatòries de les sessions d'òrgans municipals
als que pugui assistir al públic.
2. El full informatiu municipal, que editi i distribueixi periòdicament l'Ajuntament.
3. Les informacions puntuals, a través de conferències o intervencions públiques,
exposicions, anuncis o d'altres que promourà l'Ajuntament en els temes que
puguin ésser d'interès rellevant per als ciutadans en general o per alguns
col·lectius específics.
4. La convocatòria pública a tots els veïns de les sessions del Ple municipal.
5. Mitjançant la plana Web municipal o per qualsevol mitjà telemàtic a l’abast de
l’Ajuntament. Com a mínim seran consultable totes les normatives municipals i
toes les actes dels òrgans de govern col·legiats de l’Ajuntament, organismes
autònoms municipals i tots aquells organismes públics amb participació municipal.

Capítol III
Consulta i accés a la documentació
Article 73
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No tindrà la consideració d’informació pública la documentació ressenyada a
l’article 8 d’aquest Reglament
Article 74
L'accés a l'arxiu municipal es regirà per la legislació de desenvolupament de
l’article 105 de la Constitució i per la Llei d’Arxius de Catalunya.
Article 75
1. L'accés als acords i resolucions dels òrgans de govern, es tramitarà mitjançant
sol·licitud cursada a la Secretaria de l'Ajuntament. En la resta de supòsits la
informació es sol·licitarà a l'Alcalde o Regidors.
2. Transcorregut el termini de quinze dies des de la presentació de la sol·licitud,
sense que s'hagi resolt, aquesta s'entendrà concedida. En qualsevol cas la
denegació haurà d’ésser motivada.
Article 76
L'obtenció de certificats o còpies es regirà pel que s'estableix en els preceptes
anteriors, pel què estableix l’article 70 de la LRBRL i l’article 155.2 a) de la
TRLMRLC, i estarà sotmesa a les taxes que corresponguin d'acord amb les
ordenances fiscals del municipi.
Capítol IV
De la Participació
Article 77
La participació dels ciutadans en l'actuació municipal es podrà articular, a part del
dret de petició regulada a l’article 157 de la LMRLC, a través de l'exercici dels
drets de proposta i intervenció oral.
Article 78
Els ciutadans podran adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal, en petició
tant d'aclariments com d'actuacions municipals. La petició es cursarà
necessàriament per escrit, i serà contestada en els terminis previstos en la
legislació de procediment administratiu. Quan la petició faci referència a qüestions
de la competència d'altres administracions, el destinatari d'aquesta l'adreçarà a qui
correspongui, donant la informació d'aquest extrem al peticionari.

Rbla. 11 de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel: 972 46 00 05  Fax: 972 46 37 08  CIF: P1704900-H   ajuntamenta@cassadelaselva.net

Article 79
Qualsevol veí podrà formular a qualsevol membre de la Corporació, autoritat o
organisme municipal propostes d'actuació relatives a matèries de la competència
municipal o d'interès local. El destinatari de la proposta informarà al seu signatari
del curs que s’hi donarà. En cas que la proposta esdevingui objecte de tractament
en l'ordre del dia d'alguns òrgans col·legiats de l'Ajuntament, el secretari d'aquests
trametrà en el termini màxim de quinze dies còpia de la part corresponent de l'acta
de la sessió a l'autor de la proposta. Així mateix, el President de l’òrgan col·legiat
podrà requerir la presència de l’autor de la proposta en la sessió que correspongui
als efectes d’explicar-la i defensar-la.
Article 80
1. L’alcalde podrà establir que els ciutadans puguin intervenir en les sessions dels
òrgans municipals que siguin públiques en finalitzar aquestes, en la forma prevista
en aquest reglament
2. També podran efectuar alguna exposició davant del Ple, si guarda relació amb
algun punt de l'ordre del dia, en la forma que s'estableix en l'article 42 d'aquest
Reglament.
Article 81
L’alcalde, amb l’acord previ del ple per majoria absoluta, podrà sotmetre a consulta
popular els assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que
siguin d’especial importància per als interessos dels veïns, llevat dels relatius a les
finances locals.
Els veïns del municipi, inscrits al padró municipal d'habitants, majors d'edat,
podran sol·licitar a l'Ajuntament que convoqui consulta popular en relació a
qüestions d'especial rellevància i que siguin de competència municipal, excepte
aquelles que fan referència a la hisenda local. Aquesta petició l'hauran de
formular, com a mínim, el percentatge d’habitants regulat a l’article 159.2 del
TRLMRLC i el procediment per a la Consulta serà l’establert a la Llei. En tot cas, el
resultat de la consulta no serà vinculant.
Capítol V
De la iniciativa popular
Article 82
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1. Els veïns i veïnes del municipi que gaudeixin del dret al sufragi actiu a les
eleccions municipals podran exercicir la iniciativa popular, presentant propostes
d’acord o actuacions o projectes de reglaments en matèries de competència
municipal. Aquestes iniciatives hauran d’anar subscrites com a mínim pel
percentatge regulat a l’article 159. 2 del TRMLRLC de la població del municipi.
2. Les iniciatives presentades seran sotmeses a debat i votació del Ple, sens
perjudici que siguin resoltes per l’òrgan competent en la matèria.
3. Es requerirà el previ informe de legalitat de la secretaria de l’Ajuntament, així
com l’informe de l’interventor quan la iniciativa afecti a drets i obligacions de
contingut econòmic de l’Ajuntament.
4. Les iniciatives populars poden portar incorporada una proposta de consultat
popular local, que serà tramitada pel procediment i els requisits previstos a la llei.
Capítol VI
De les associacions dels veïns
Article 83
1. Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns tenen la consideració d’entitats de participació ciutadana. Als
efectes municipals, mereixeran la consideració d'associacions dels veïns, amb els
drets reconeguts en aquest Reglament, aquelles entitats que estiguin degudament
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.
2. Tindran la consideració d’associacions dels veïns, als efectes del present
reglament, les associacions esportives, culturals, sindicals, recreatives, de joves,
de gent gran així com totes aquelles l'àmbit d'actuació de les quals sigui com a
mínim el terme municipal.
Article 84
1. Les associacions dels veïns, una vegada vàlidament constituïdes i degudament
inscrites tindran els drets següents:
a) Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.
b) Rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics municipals.
c) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència
municipal.
d) Formar part dels òrgans de participació.
e) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o de
consulta en els supòsits específics i en les formes que es determinin
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f) Inscriure’s en el Registre Municipal d’associacions.
2. No gaudiran d’aquests drets aquelles que tinguin finalitat lucrativa.
Article 85
El pressupost municipal podrà incloure, dins de les possibilitats econòmiques
efectives, una partida amb la destinació d'ajuts a les associacions de veïns i
regularà, a través de les Bases d'Execució, els criteris per la seva distribució.
Els criteris de distribució s'ajustaran a criteris objectius, d’acord amb la importància
i representativitat de les entitats i seran establerts per la Junta de Govern Local.
En qualsevol cas serà requisit necessari per a la percepció de qualsevol ajut de
l'Ajuntament que l'associació en qüestió estigui inscrita en el Registre Municipal
d’Associacions que es regula en aquest Reglament.
Article 86
Les associacions podran accedir a l'ús dels mitjans públics municipals,
especialment els mitjans de comunicació locals, amb les limitacions lògiques que
imposa la coincidència d'ús amb altres entitats -o amb el propi Ajuntament.
L’ús se sol·licitarà per escrit amb una antelació mínima de deu dies naturals.
Serà requisit necessari per accedir a aquest ús la inscripció de l’entitat sol·licitant
al Registre Municipal d’Associacions.
Article 87
Per a la inscripcions al Registre Municipal d’Associacions caldrà una sol·licitud de
les associacions en la qual s’hi haurà d'acompanyar:
a) Una còpia dels Estatuts de l’associació on hi consti la inscripció d’aquesta
en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
b) Indicació de la seu social
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
d) Certificació del nombre de socis de l'entitat
e) Número d'inscripció al Registre General d'Associacions de la Generalitat de
Catalunya
f) Número d’identificació fiscal
g) Programa d'activitats per a l'any en curs
h) Pressupost de l'any en curs
Tanmateix, en casos qualificats, podran estar exonerades d'aportar algun dels
documents relacionats, tenint en compte el seu objectiu benèfic o filantròpic o
qualsevol altra circumstància que faci aconsellable, a criteri del Ple, l'atorgament
de la inscripció malgrat la dificultat o la impossibilitat de donar compliment a tots i
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cadascun dels requisits establerts i sempre i quan, per això no es desvirtuï la seva
naturalesa d'entitat d'interès municipal.
Article 88
Una vegada entrada la sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal
d’associacions dels veïns, l’Alcalde mitjançant decret, i en un termini de 15 dies
hàbils acordarà la inscripció o no de l’associació.
En cas de denegació de la inscripció caldrà una resolució motivada i, si s’escau,
atorgarà un termini de 20 dies hàbils per a esmenar o modificar la sol·licitud o la
documentació aportada.
Article 89
1. Les entitats inscrites estan obligades a notificar al Registre les modificacions
produïdes en les dades que hi consten, en un termini no superior als quinze dies
hàbils a comptar des del moment en què es produeixin.
2. L'incompliment de l’obligació assenyalada a l’apartat anterior donarà lloc a
l’obertura per part de l’Ajuntament d’un expedient sancionador al final del qual, un
cop observat els procedents terminis d’audiència, es podrà acordar la baixa del
Registre de l’associació, amb la pèrdua dels drets que la seva inscripció li atorga.
Capítol VII
Dels Consells Municipals
Article 90
1. Per assegurar una eficaç participació dels ciutadans en la gestió municipal,
l'Ajuntament podrà crear per acord del Ple, Consells Municipals de participació
ciutadana.
2. Les funcions d'aquests Consells Municipals seran:
a) Facilitar la participació dels ciutadans i llur associacions a la gestió
municipal.
b) Emetre informes i elaborar estudis en relació a qüestions del seu sector
a) c)Elevar propostes o iniciatives d’actuació a l'Ajuntament sobre qüestions
sectorials que el Consell consideri oportunes.
3. Els consellers municipals podran tenir caràcter permanent en àrees com
l'Urbanisme, Hisenda, Turisme, Salut Pública, Qualitat de Vida, Cultura,
Ensenyament, Esports i Lleure, Treball, Joventut, Seguiment del PALS o crear-ne,
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especialment, amb motiu de la realització d'una obra, pla o activitat important o
que incideixi especialment en un sector de la població, o bé consells veïnals
destinats a l’elaboració del projecte de pressupost municipal participatiu.
4. Els Consells estaran integrats per Regidors de l'Ajuntament, per representants
de les associacions dels veïns i per veïns especialment interessats en els objectius
a desenvolupar.
Article 91
En l’acord de creació de cada un dels Consells Municipals, s’hi farà constar el
nombre de persones que l’integren, el nombre de Regidors que en formaran part, i
quina o quines associacions dels veïns en seran membres. En el mateix acord hi
constarà, també, les funcions del Consell que es crea.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb
el que preveu l'article 65.2 del mateix text legal, i, una vegada que, complerts els
tràmits establerts, el seu text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Girona.”

SEGON.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del
Reglament Orgànic Municipal pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari de premsa comarcal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la última
publicació de l’Anunci al BOP o al DOGC.
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament Orgànic
Municipal que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Cassà de la Selva, abril 2005
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