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Pàg. 97

existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de
foment de l’associacionisme ciutadà.
Article 119.
1). Es podran inscriure en el registre totes les entitats ciutadanes que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels
interessos generals o sectorials dels ciutadans i, especialment, les associacions de veïns, les de pares d’alumnes, les entitats
culturals, esportives, recreatives, de joves, les sindicals, empresarials, professionals, ideològiques o polítiques, i qualsevol
altre similar.
2). No s’acceptarà la inscripció de les entitats que persegueixin fins inconstitucionals, que es regeixin per normes
antidemocràtiques, que no tingui prou implantació a la ciutat, o les que emprin mitjans violents per a aconseguir els seus fins.
Article 120.
1). El registre d’entitats serà portat per la secretaria general de l’Ajuntament en un llibre de fitxes en cadascuna de les quals
s’anotaran les dades assenyalades a l’article següent, les modificacions que es produeixin, i els ajuts municipals que es
prestin a cadascuna de les entitats.
2). Les dades contingudes al registre seran públiques.
Article 121.
La inscripció es farà a sol·licitud de l’entitat interessada que, en qualsevol cas, haurà d’aportar les següents dades o
documentació:
a). Els estatuts de l’entitat.
b). El número d’inscripció al Registre General d’Associacions o similar.
c). El nom de les persones que ocupen càrrecs directius.
d).La seu social de l’entitat.
e). El programa d’activitats i el pressupost de l’any en curs.
Article 122.
1). En els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud d’inscripció, l’Alcalde, o el regidor en qui delegui, haurà de
resoldre sobre la procedència o no de la inscripció: les denegacions hauran de ser motivades i es comunicaran a l’entitat
sol·licitant.
2). En cas que es realitzin la inscripció, l’Ajuntament notificarà a l’entitat el seu número d’inscripció i, a partir d’aquest
moment, es considerarà d’alta a tots els efectes.
Article 123.
1). Les entitats inscrites estaran obligades a notificar al registre les modificacions que es vagin produint al llarg del temps
en les dades registrades, llevat que es tracti de variacions no substancials de les mateixes. L’Ajuntament podrà exigir
l’actualització de les dades com a requeriment previ a la concessió d’ajuts municipals.
2). L’Ajuntament podrà donar de baixa l’entitat que no compleixi l’obligació anterior, sense necessitat de més tràmits que la
notificació a l’entitat corresponent.
Article 124.- Definició del Síndic.
1). El Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols és una institució que té per missió defensar pels drets i les llibertats
públiques dels ciutadans en relació amb l’Administració municipal i dels organismes administratius que en depenen, així
com de les empreses de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l’Ajuntament, i dels concessionaris
dels serveis públics municipals. Amb aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions
que puguin promoure per la seva pròpia iniciativa.
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2). El Síndic compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, examinant i donant tràmit a les queixes que se li
formulin o promovent accions per la seva pròpia iniciativa.
3). Per a realitzar la seva funció, pot supervisar les activitats de l’Administració municipal i, en general, tots els organismes
i empreses dependents de l’Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals. Totes aquestes entitats
auxiliaran, amb caràcter preferent, el Síndic en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació
amb la queixa concreta o actuació.
4). El Síndic informarà de les seves actuacions als òrgans col·legiats de l’Ajuntament que ho sol·licitin i anualment al Ple de la
Corporació, presentant l’informe corresponent.
5). El Síndic Municipal establirà relacions amb el Síndic de Greuges de Catalunya.
Article 125.1.
El Síndic de Greuges és escollit pel Ple de la Corporació per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en
primera votació; si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta.
Article 125.2.
Per poder ésser elegit síndic municipal de greuges, s’han de complir les condicions següents:
a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició política de català i estar empadronat al municipi de Sant Feliu de Guíxols.
Article 125.3.
1). El càrrec de síndic de greuges té una durada de cinc anys i només podrà ser reelegit per un segon període de cinc anys.
2). El Síndic Municipal de Greuges cessa per algunes de les causes següents:
a) Per renúncia.
b) Per transcurs del temps pel qual fou elegit.
c) Per mort.
d) Per incapacitat o per inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.
e) Per condemna a causa de delicte dolós per sentència ferma.
f) Per negligència notòria en el compliment de les obligacions i dels deures del càrrec.
3). En aquest darrer cas el cessament és decidit per majoria de les tres cinquenes parts dels membres del Ple en un debat
específic, en el qual el Síndic té dret a assistir i a fer ús de la paraula abans de la votació. En els altres casos és declarat per
l’Alcalde, que tot seguit n’ha de donar compte al Ple.
Article 126. Procediment i actuació del Síndic Municipal de Greuges.
1). Pot adreçar-se al Síndic Municipal per sol·licitar-ne la seva actuació, qualsevol persona física o jurídica que demostri
un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, sense restricció de cap mena excepció feta d’aquelles persones amb
dependència funcionarial o laboral de l’administració municipal en qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals
o de servei. Les queixes es presentaran per escrit acompanyades dels documents que puguin servir per a esclarir el cas.
La presentació pot realitzar-se per qualsevol de les formes previstes en la regulació del Registre d’entrada de documents
administratius.
2). El termini màxim per a la presentació de les queixes serà d’un any a partir de la data en que s’hagin produït els fets
causants de la queixa.
3). Totes les actuacions del Síndic Municipal de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada, i no és necessària
l’assistència de cap representant legal.
4). El Síndic Municipal de Greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que se li formulin, que pot tramitar o
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rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a l’interessat mitjançant un escrit motivat.
El Síndic Municipal de Greuges no pot investigar les queixes o reclamacions l’objecte de les quals es trobi pendent de
resolució judicial.
5). Hi haurà un registre especial de les queixes rebudes a l’oficina del Síndic Municipal de Greuges a la pròpia disposició
amb còpia a la Secretaria de la Corporació, on podrà ser consultat pels regidors. Excepcionalment, el Síndic Municipal
de Greuges podrà declarar en forma raonada i únicament quan així ho demani la persona que subscrigui la queixa,
la confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formuli, sense afectar ni al contingut de la queixa ni a
l’expedient que es tramiti.
6). El Síndic Municipal de Greuges ha de vetllar perquè l’administració resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i
els recursos que li han estat formulats o presentats.
7). Les decisions i les advertències del Síndic Municipal de Greuges no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici
dels recursos administratius o jurisdiccionals que procedeixin contra l’acte, la resolució o l’actuació que ha motivat la seva
intervenció.
El Síndic Municipal de Greuges donarà prioritat a la tramitació de les queixes quan facin referència a supòsits en que
l’Ajuntament hagi incomplert els terminis legals per resoldre els expedients o instàncies.
8). Havent estat admesa la queixa a tràmit, el Síndic Municipal de Greuges ho comunicarà a l’interessat i estudiarà les mesures
que consideri oportunes i podrà informar l’Alcalde o Regidor afectat perquè dins de quinze dies emetin informe escrit.
9). Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l’Ajuntament, el Síndic Municipal de Greuges ho comunicarà a
l’Alcalde o al Regidor delegat corresponent, i aquests trametran al Síndic l’informe i la documentació que calgui en el
termini màxim de trenta dies.
10). El Síndic Municipal de Greuges pot fer públic el nom de les persones i l’àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin
l’exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en l’informe anual al Ple de la Corporació.
11). Si en el desenvolupament de les seves funcions s’observen indicis d’infraccions disciplinàries o de conductes delictives,
el Síndic Municipal de Greuges ho comunicarà a l’òrgan competent, al Ministeri Fiscal o a l’Autoritat Judicial competent.
12). En l’exercici de les seves funcions d’estudi i tramitació d’una queixa, El Síndic Municipal de Greuges pot formular a
les autoritats i al personal de l’Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot
modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Síndic Municipal de Greuges pot proposar fórmules
de conciliació o acord als interessats.
13). El Síndic Municipal de Greuges ha d’informar del resultat de les investigacions a l’autor de la queixa, a la persona al
servei de l’Administració afectada i a l’organisme en relació amb el qual s’ha formulat la queixa.
14). El Ple municipal podrà fixar una assignació econòmica per l’exercici del càrrec.
En tot cas, en els pressupostos municipals es preveurà una partida destinada als mitjans necessaris per a l’exercici de les
seves funcions, i per fer front a les despeses i dietes que hagi d’assumir per tal exercici.
Article 127. Relacions amb el Ple de la Corporació.
1). Anualment, abans del dia 31 de març, el Síndic Municipal de Greuges ha de presentar al Ple de la Corporació un informe
de les seves actuacions durant l’any complet anterior, en el qual ha de constar-hi:
a) En nombre i la mena de queixes formulades.
b) Les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit i les ja investigades amb el resultat obtingut, i també els fets que les
varen causar.
2). D’altra banda, el Síndic Municipal de Greuges podrà formular en el seu informe els suggeriments que estimi adients.
3). El Síndic Municipal de Greuges pot presentar també informes extraordinaris al Ple de la Corporació o a l’Alcalde quan ho
requereixin la urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció.
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4). Els Grups municipals podran fixar la seva posició en relació amb l’informe.»
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Des de l’entrada en vigor d’aquest reglament es tindrà per creat el Registre d’Entitats regulat als articles 118 a 123 d’aquest
reglament i, supletòriament, per la legislació aplicable.
Aquest Reglament orgànic fou aprovat pel Ple municipal en la sessió celebrada el dia 30 de març de 1988, i va entrar en vigor
amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 28 de maig de 1988.
En Ple de data 29/02/96 s’acorda modificar els articles 4, 49, i 92.
En Ple de data 30/07/03 s’acorda modificar l’article 87 i afegir els articles del 124 al 127.
ANNEX I.
RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS QUE CONSTEN AL REGISTRE DE BÉNS DELS REGIDORS
DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
NOM DEL REGIDOR: _____________________________
Béns immobles

Tipus
de bé

Titularitat (% en cas de
titularitat compartida), i Municipi
valor cadastral

Patrimoni mobiliari

Data
adquisició

Càrregues o
gravàmens

Accions i
Deute Públic,
participacions obligacions i
en societats
altres

Dipòsits bancaris

Tipus (% en cas de
titularitat compartit), i
saldo mig darrer any

Automòbils
Classe

Any
adquisició

Contra l’acord d’aprovació es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos; amb independència d’això també poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan autor de l’acte en el termini d’un mes, sense perjudici que s’exerceixi qualsevol altra acció
que s’estimi procedent.
Contra el contingut del Reglament Orgànic Municipal, atès que es tracta d’una disposició administrativa de caràcter general,
d’acord amb allò que disposa l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, només es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
Sant Feliu de Guíxols, 5 d’octubre de 2015
L’alcalde
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