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Ajuntament de Benirredrà
Anunci de l’Ajuntament de Benirredrà sobre aprovació
definitiva del Reglament Regulador del Registre Municipal d’Acolliments Civils.
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 6
d’octubre de 2010 va acordar l’aprovació inicial del reglament regulador del funcionament del Registre Municipal d’Acolliments Civils
i sometre-ho a informació pública per termini de 30 dies.
L’anunci va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de València de data 22 d’octubre de 2010, nº 251 i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.
Donat que no s’han presentat reclamacions o suggeriments l’acord
esdevé definitiu.
El que es fa públic als efectes i en compliment d’allò previst a l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim
Local, y 52.1 de la Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de Règimen
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, publicant-se el text íntegre de la referida norma reglamentària, en els termes següents:
REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL
REGISTRE MUNICIPAL D’ACOLLIMENTS CIVILS DE
L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ
Preàmbul
L’acolliment civil és un ritu de pas pel qual es formalitza la presentació en societat de la nova infantesa i el seu acolliment de banda
del municipi. Es defineix l’acolliment civil com un acte que té per
objectiu iniciar els infants i joves de la ciutat en el llarg camí de les
actituds cíviques, que els porten a un porvenir pacífic basat en els
valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la
igualtat i la solidaritat, expressat en el compromís de la família envers
aquests valors, i que els convertiran en ciutadans i ciutadanes lliures
i iguals en drets i deures envers l’educació cívica i els drets de la
infantesa.
Article 1.- Règim jurídic
Les cerimònies d’acolliment civil tindran lloc al Saló de Plenaris de
l’Ajuntament de Benirredrà, o en el seu defecte al lloc que s’hi determine, seran presidides per l’alcaldia de la ciutat o pel regidor en
qui es delegue.
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, qualificació
jurídica d’acte, i únicament serà una constatació administrativa dels
acolliments civils que es realitzen a l’Ajuntament de Benirredrà.
Artícle 2.- Objecte
Tindran accés a aquest registre els acolliments civils celebrats a
l’Ajuntament de Benirredrà que siguin sol·licitats segons el procediment que s’estipula en aquest reglament.
Artícle 3.- Requisits per a la inscripció
Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud dels pares o tutors,
i hauran de complir els requisits següents:
- Que els inscrits siguin infants o joves fins a 8 anys.
- Que els sol·licitants estiguen empadronats al municipi.
Artícle 4.- Contingut dels assentaments
Als assentaments figuraran les dades personals dels sol·licitants i les
dades personals de l’infant al qual es vol inscriure i les dels tutors,
si n’hi ha.
Els assentaments es realitzaran en fulls numerats i segellats en un
llibre principal.
Es crearan els llibres auxiliars que siguen adients per al millor funcionament del registre.
Artícle 5.- Adscripció Orgànica
El Registre Municipal d’acolliments civils depèn de la Alcaldia de
l’Ajuntament de Benirredrà.
Els responsables estudiaran la documentació i el procediment més
adequat per al funcionament d’aquest registre. El Secretari General,
o la persona delegada, que no caldrà ser funcionaria de carrera, dirigirà el registre i donarà fe de les inscripcions.
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Article 6.- Protecció de la intimitat personal
El registre municipal d’acolliments civils és públic per a qui justifique el seu interès en conèixer els assentaments. No obstant això,
qualsevol sol·licitant pot demanar que les inscripcions que hi realitza siguen secretes.
Es podran lliurar certificats a instància dels sol·licitants.
El tractament automatitzat de les dades que consten en el Registre
requerirà el consentiment de les persones que ostenten 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.
En cap cas els llibres integrants d’aquest registre poden eixir de les
dependències municipals.
Article 7.- Gratuïtat dels acolliments
La pràctica de l’acolliment civil i l’expedició dels seus certificats
seran gratuïts i no donaran lloc a taxes o drets de cap tipus.
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 d’acollida civil de l’infant.
Article 9.- Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de València i haja transcorregut
el termini 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 fins que
s’aprove la seva modificació o derogació.”
Benirredrà, 15 de desembre de 2010.—L’Alcaldesa-Presidenta, Mª
Dolores Cardona Llopis.
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