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Marta Vila i Gutarra, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
comarca del Baix Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 25 d´agost de 2016
(PLE2016000012), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
(X2016010976)
«Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument valuós i
necessari per aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si
mateixa i tota sola.
Atès que l'ACM és l'organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca encaminada
a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa de la
personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així com de la identitat de les
nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya.
Atès que l’adhesió a l’ACM comportarà el pagament d’una quota anual. Per l’any 2016 la
quota és de 3.721,00 €. Per satisfer l’esmentada quota es disposa de crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 13 92201 46601 Associació Catalana de Municipis.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb NIF G66436064, acceptant-ne els Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la
quota corresponent
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.721,00 € corresponent a l’aportació anual per a
l’any 2016, a favor de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb NIF núm. G66436064, a càrrec de l’aplicació pressupostària 13 92201 46601 Associació Catalana de
Municipis, núm. d’operació 920160002524.
Tercer.- Facultar a l’alcalde com a representant de l’Ajuntament a les assemblees i ocupar
els càrrecs que es corresponguin.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a l’art. 206 del Reglament
d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 29 d´agost de 2016
Vist i plau
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