
 

Títol V. Foment de la cultura participativa  

 
Article 21. Foment del teixit associatiu i altres formes d’acció col·lectiva 
 
1. L’Ajuntament ha de proporcionar a les entitats, associacions i col·lectius del municipi 
el suport per al desenvolupament de les seves activitats. 
 
2. Les entitats, associacions i col·lectius han de ser informats de les qüestions 
municipals que siguin del seu interès. També poden presentar informes i posicionaments 
específics als quals l’Ajuntament ha de donar resposta. 
 
3. Les associacions i col·lectius poden participar en els processos participatius impulsats 
per l’Ajuntament, així com formar part dels òrgans o espais informals de participació. 
 
4. L’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició de les 
associacions i col·lectius els equipaments i els materials per tal que puguin realitzar les 
seves activitats segons el que regula el Reglament de suport i recursos municipals. 
 
5. En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals, l’Ajuntament ha d’atorgar 
ajudes econòmiques a les entitats amb els requisits següents: 

1) que l’associació estigui inscrita al Registre Municipal d’associacions i 
col·lectius d’Alella. 
 

2) complir amb els criteris establerts per part de l’Ajuntament en relació amb la 
representativitat de les entitats, el grau d’interès, la capacitat econòmica de 
l’entitat i la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament. 

 
6. L’Ajuntament ha de fer difusió de les associacions i col·lectius i, de les seves activitats. 
  
 
Article 22. Registre municipal de les associacions i col·lectius d’Alella  
 
1. El Registre municipal de les associacions i col·lectius d’Alella té per finalitat promoure 
una política municipal activa de suport i foment de l’associacionisme i de la participació 
ciutadana.  
 
2. Les inscripcions al registre s’han de fer a petició de les associacions i col·lectius, que 
han d’aportar la documentació que consti al reglament específic que reguli el Registre 
municipal de les associacions i col·lectius d’Alella 
 
3. L’Ajuntament ha de donar publicitat a aquest registre, amb el benentès que les 
associacions i els col·lectius han de mantenir les seves dades actualitzades. 
  
 
 
 
 
 


