
REGLAMENT DEL CONSELL D’ENTITATS CIUTADANES 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Una societat democràtica avançada exigeix que els ciutadans i ciutadanes, participen en 
tots els aspectes de la vida social i cultural que els envolta, i els poders públics han de facilitar, 
promoure i fomentar aquesta participació. 

A l'Alcúdia existeix afortunadament una tradició associativa molt arrelada i l'Ajuntament 
no ha estat mai indiferent a aquest fenomen i ha fomentat i ajudat sempre qualsevol 
manifestació social o cultural en la mesura de les seues possibilitats. 

Per a l’Ajuntament de l’Alcúdia la participació ciutadana, tant de les persones com de les 
associacions, és una de les prioritats. 

El Consell d’Entitats Ciutadanes (CEC) és una òrgan de participació pel qual es 
canalitzen les necessitats i inquietuds de les entitats culturals, educatives, socials i ciutadanes 
del nostre poble. Igualment el CEC participarà en l’elaboració dels pressuposts participatius i en 
la distribució de les subvencions anuals destinades a entitats ciutadanes. 

  

REGLAMENT DEL CONSELL D’ENTITATS CIUTADANES 

 

CAPITOL l. CONSTITUCIÓ I ATRIBUCIONS 

 

1.1.- Constitució. 

 

Es constitueix el Consell d’Entitats Ciutadanes, en davant CEC, òrgan de participació de 
les entitats ciutadanes a l'Alcúdia, com un consell sectorial que ha de promoure la participació 
d’aquests entitats del poble de l'Alcúdia d'acord amb el que disposa la legislació de règim local i 
demés normatives legals vigents. 

 

1.2.- Atribucions. 

 

a) Proposar els criteris de distribució de les ajudes econòmiques per l’activitat regular de les 
associacions. 
 

b) Proposar les subvencions anuals segons els criteris fixats i en base al balanç econòmic i 
d’activitats. 
 

c) Participar en l’elaboració dels pressuposts municipals. De manera especial en tot el procés 
d’elaboració dels pressuposts participatius, “L’Alcúdia decideix” pel que fa a les inversions. 
Aquesta participació arriba fins a la selecció de les propostes que seran sotmeses a votació. 
 

d) Ser consultat en aquells temes importants que afecten al conjunt de la població. 
 

e) Proposar els aspectes referents  al Reglament de Funcionament del Consell d’Entitats 
Ciutadanes. 



 
f) Dirigir-se a l’Ajuntament, com a interlocutor vàlid, per a totes aquelles qüestions vinculades 

o relacionades amb les entitats ciutadanes. 
 

CAPITOL II. ENTITATS MEMBRES DEL CEC 

 

2.1 .- Requisits a complir per l’entitat sol·licitant 

 

a) Es considera una entitat ciutadana aquella que realitza de manera habitual activitats a 
l’Alcúdia, dirigides al conjunt de la població, amb respecte als principis democràtics, les 
persones, els animals i el medi ambient.  
 
b) L’entitat corresponent haurà de tenir la seua  seu a l’Alcúdia amb les particularitats de 
denominació que açò comporta. 
 
c) L’entitat sol·licitant haurà de tenir la particularitat principal de ser una entitat sense ànim de 
lucre i amb dedicació única i exclusiva a l’activitat ressenyada a la seua denominació o en 
qualsevol cas en l’activitat en la qual està inscrita al registre d’associacions. 
 
d) Les entitats han d’estar inscrites en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana. En 
cas de no estar inscrita, per a formar part d’aquest Consell, haurà de fer-ho abans del 30 de 
juny de 2016. 
 
2.2.- Documentació a presentar per a sol·licitar la inclusió al CEC 

 
- Còpia dels estatuts vigents de l’entitat. 
 
- Comprovant de trobar-se inscrits en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana. 
(fins el 30 de juny en el cas de que l’entitat no estiga inscrita). 
 
- Relació nominal amb dades de contacte del President, Vicepresident, Secretari i Tresorer.  
 
- Número d’associats i ingressos justificatius de les quotes ingressades l’últim any. 
 
- Número d’associats veïns de l’Alcúdia. 
 
- Memòria general de l’Associació: Constitució, trajectòria, descripció de les principals activitats, 
objectius... 
 
- Dades del representant i suplent designats per al Consell d’Entitats Ciutadanes.  
 

CAPITOL III. ORGANITZACIÓ DEL CONSELL D’ENTITATS CIUTADANES 

 

3.1.- Estarà integrat per: 

 



- Alcalde (que actuarà com a President), Regidor/a de Participació, (que actuarà com a 
Vicepresident), Regidor/a de Festes, Regidor/a d’Educació, Regidor/a de Cultura, Regidor/a de 
Serveis Socials i 1 regidor/a per cada grup municipal. 

 

- 1 representant per cada entitat que complisca els requisits del Capítol II i que haja sol·licitat la 
seua inclusió en el CEC. 

 

Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació.  

 

3.2.- Atribucions. 

 

 - Les que figuren en l’apartat 1.2. 

 

3.3 .- Funcionament 

 

- Les decisions seran preses preferentment per consens. En cas de ser necessària una votació es 
precisarà una majoria qualificada de 3/5 parts dels assistents per adoptar la decisió. 

 

- El Consell d’Entitats Ciutadanes es reunirà de manera ordinària un parell de vegades a l’any. De 
manera extraordinària per convocatòria del president o petició d’una tercera part dels 
components. 

 

- La convocatòria del plenari correspon al President, per pròpia iniciativa o prèvia petició d’una 
tercera part dels components del CEC.  

 

- La convocatòria ha de realitzar-se almenys una setmana abans de la sessió.  

 
- Quan es considere necessari per una major participació i funcionalitat, es podran organitzar 

reunions de grups d’associacions d’àmbit similar.  

 

CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS ECONÒMIQUES 

 

- Per a rebre les ajudes a les activitats regulars, les associacions hauran de presentar, durant el 
mes de gener, un balanç econòmic dels ingressos i despeses de l’any anterior, amb presentació 
de les factures corresponents.   

 

- Igualment s’haurà de presentar una relació de les activitats desenvolupades al llarg de l’any, 
detallant el número de participants i d’assistents a les mateixes. 

 

- Finalment es presentarà una previsió de les activitats a realitzar en el any en curs, amb la seua 
previsió econòmica aproximada. 



 

- Les subvencions econòmiques sobre activitats realitzades dins de les Festes Majors i altres 
festes o activitats específiques, tindran un tractament i pressupost específic. 

 

- Les associacions que disposen d’un conveni específic amb l’Ajuntament o una subvenció 
nominativa, resten fora d’aquestes ajudes. 

 

- Les noves associacions per a sol·licitar formar part del Consell hauran de presentar la 
documentació adient. 

 

- Cada associació té la responsabilitat de que la informació facilitada siga verídica, en tot cas 
l’Ajuntament supervisarà aquesta informació. 

 
- Sempre que siga possible, la subvenció de l’Ajuntament rebuda per les distintes associacions 

haurà de ser invertida en comerços i indústries del nostre poble.  

 

- Els Clubs o Entitats de l'Alcúdia que participen de les ajudes o subvencions de l’Ajuntament 
hauran d’incloure en lloc preferent i visible el logotip de l’Ajuntament de l'Alcúdia. 

 
- La falta de compliment dels requisits o la no presentació de la documentació exigida podrà 

portar aparellat la paralització de la tramitació de l’ajuda o la reducció econòmica de la mateixa 
o el reintegrament de les ajudes segons la normativa aplicable .  

 

- En tot cas, la concessió d’ajudes respectarà allò disposat en la LGS i normativa de 
desenvolupament.   

 

 

 


