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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:
5.1.- ADHESIO A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
(X2016010990)
«La Federació de Municipis de Catalunya va ser fundada l’any 1981 per a la promoció i
defensa dels interessos municipals, i actualment té més de 600 ens locals adherits.
D’acord amb l’art. 5 dels seus estatuts, les finalitats de la federació són les següents:
a) Foment i defensa de l’autonomia dels municipis i altres entitats locals.
b) Representació dels interessos genèrics de les col·lectivitats locals davant les
instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives.
c) Promoció d’estudis sobre problemes i qüestions municipals.
d) Difusió del coneixement de les institucions municipals, encoratjant la participació
dels ciutadans.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va formar part de la Federació durant molts anys, i
és voluntat del nou govern municipal adherir-se novament a aquesta associació
municipalista.
Atès que l’adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya comportarà el pagament d’una
quota anual. Per l’any 2016 la quota és de 3.581,10 €. Per satisfer l’esmentada quota es
disposa de crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 13 92201 46600 Federació Catalana
Municipis.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, amb NIF núm. G-08797771,
l’adhesió com a membre de ple dret de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a tots els
efectes legals que en siguin d’aplicació.
Segon.- Autoritzar, disposar la despesa de 3.581,10 € corresponent a l’aportació anual de
2016, a favor de la Federació de Municipis de Catalunya, a càrrec de l’aplicació
907e89ff-22fa-44ef-800f-9856e01b48cb
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pressupostària 13 92201 46600 Federació Catalana Municipis, número d’operació
920160002526.
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Tercer.- Facultar el senyor alcalde la signatura de tots els documents siguin necessaris per a
l’execució del present acord.»

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
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Marta Vila
Gutarra

CPISR-1 Carles Motas
López
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