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Participació

ASSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA
C. LEPANT, 9
08800- VILANOVA I LA GELTRU

En data 12/08/2021, l’alcaldia i/o regidoria va dictar la resolució següent:
DECRET
Òrgan que el dicta: Regidor delegat d’Administració electrònica, TIC, Oficina
d’Entitats, Infància i Joventut
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 108/2021/ePAR

INSCRIPCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ACU-ABAE CATALUNYA AL REGISTRE
MUNICIPAL D'ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Relació de fets
El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 30 de juliol de 2018 va aprovar
el Reglament de Participació Ciutadana.
L'article 1 del Reglament de Participació Ciutadana, diu que l'esmentat reglament té
per objecte l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, la
realització i la convocatòria dels instruments i mecanismes de participació ciutadana
en l'àmbit competencial de l'ajuntament.
L'article 46.1 del Reglament de Participació Ciutadana diu que el Registre Municipal
d'Entitats és creat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a fi i efecte de reconèixer i
garantir els drets reconeguts a l'esmentat reglament.
L'article 46.5 del Reglament de Participació Ciutadana especifica la documentació
que han de presentar les entitats a l'Ajuntament per a la inscripció al Registre
Municipal d'Entitats.
El Sr. Jaume Ruiz Gual, president de l’ ASSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA ha
presentat la documentació requerida per a la inscripció de l’esmentada entitat al
Registre Municipal d'Entitats de Vilanova i la Geltrú.
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Participació

Vist l'informe favorable emès per la Cap de Servei de Participació.

Per tot això, RESOLC
Primer.- Inscriure al Registre Municipal d'Entitats de Vilanova i la Geltrú
l'ASSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA amb el número 597.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l'esmentada entitat.
Tercer. Peu de recurs
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament
executiu, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”

Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències
defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.

Signat pel segell electrònic de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú en data 12/08/2021
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