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Administració Local

2016-01089
Ajuntament de l’Aldea

ANUNCI 

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a 
defi nitiu l’Acord plenari inicial de data 21 de desembre de 2015 aprovatori del Reglament regulador del registre 
municipal d’acolliments civils de l’Ajuntament de l’Aldea, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement 
general i en compliment del previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACOLLIMENTS CIVILS

Preàmbul.
Es defi neix l’acolliment civil com un acte que té per objectiu afavorir que els infants i joves del municipi s’iniciïn en 
el camí de les actituds cíviques que els portin a una vida pacífi ca basada en els valors indivisibles i universals de la 
dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat, expressat en el compromís dels pares i/o tutors envers aquests 
valors, i que els convertiran en ciutadans i ciutadanes lliures i iguals en drets i deures.
L’acolliment civil té un caràcter civil i laic.

Article 1. Règim jurídic.
El registre municipal d’acolliments civils té naturalesa administrativa, es regeix per les presents normes i per les que, 
amb caràcter complementari, es puguin dictar.
La inscripció en aquest registre no tindrà, en cap cas, qualifi cació jurídica d’acte, i únicament serà una constatació 
administrativa dels acolliments civils que es realitzin a l’Ajuntament de l’Aldea.
Existirà un Registre municipal d’acolliments civils únic que dependrà de l’Alcaldia i on constaran les dades personals 
dels sol·licitants, de l’infant al qual es vol inscriure i les dels padrins si n’hi ha així com de la data de celebració de 
l’acte.

Article 2. Objecte.
És objecte d’aquest Reglament la regulació del funcionament del registre municipal d’acolliments civils i de 
l’organització de l’acte social anomenat “Benvinguda a la comunitat“ en virtut del qual el municipi fa públic un 
reconeixement d’acolliment al nen o nena que ha nascut o viu a l’Aldea i es compromet, conjuntament amb la seva 
família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir els seus drets.

Article 3. Finalitat.
La inscripció al Registre municipal d’acolliments civils no té efectes legals ni pressuposa cap privilegi o preferència 
del nen o nena acollit en l’accés als serveis municipals. 
Els actes de benvinguda refermen el compromís del municipi per avançar cap a una societat més lliure, justa i 
democràtica, en la qual els drets dels infants gaudeixin d’una protecció preferent.

Article 4. Subjecte.
Aquest acte social està adreçat als veïns i veïnes del municipi de l’Aldea.

Article 5. Requisits.
a. Estar empadronat al municipi de l’Aldea
b. Consentiment del pare i/o mare del menor o del tutor/a.

Article 6. Procediment.
Presentació d’una instància en el registre general d’entrada de l’Ajuntament de l’Aldea sol·licitant la participació 
en l’acte social signada pel pare i/o mare (o tutor/a) de l’infant, adjuntant una fotocòpia del document nacional 
d’identitat i del llibre de família.
En cas que la instància no reuneixi els supòsits es comunicarà des del Departament de Secretaria la no procedència 
de la seva tramitació.
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En el supòsit que reuneixi tots els requisits es tramitarà la petició i en el termini d’un mes l’Ajuntament comunicarà 
al sol·licitant el dia i el lloc de celebració de l’acte.

Article 7. Celebració.
a) Lloc: en un espai públic 
b) Periodicitat: trimestral, la data i l’hora concreta serà assenyalada per l’alcalde/ssa
c) Presidència: l’acte serà presidit per l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui. 
d) Els actes seran individuals o col·lectius i hi podran assistir els familiars de l’infant i amics, amb les limitacions que 

imposi l’aforament de la sala o espai on es realitzi l’acte.

Article 8. Efectes de la inscripció al Registre.
El Registre municipal d’acolliments civils tindrà únicament efectes administratius i acreditarà el lloc i la data de la 
celebració de la cerimònia de benvinguda a la comunitat de l’infant.

Article 9. Protecció de la intimitat.
El tractament automatitzat de les dades que constin en el registre requerirà el consentiment de les persones que 
ostentin la pàtria potestat de l’infant, i en tot cas, les actuacions municipals respectaran estrictament les disposicions 
de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de les dades de caràcter personal.

Article 10. Entrada en vigor.
Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona 
i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local. Romandrà en vigor fi ns que s’aprovi la seva modifi cació o derogació.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

L’Aldea, a 9 de febrer de 2016.
L’alcalde,
Signatura: Daniel Andreu i Falcó.
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