
 
 
 

PROSPOSTA D’ADHESIÓ A  
L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA 

 
L’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) inscrita al Registre d’organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya amb número de registre C017/08 , es defineix com a 
una entitat sense afany de lucre que aplega inicialment als municipis catalans amb una 
població igual o inferior als 1000 habitants, i que lliurament s’hi vulguin adherir. 

 
L’ideari fundacional es concreta en les següents línies: el municipalisme, la igualtat entre 
persones i la cooperació amb altres entitats municipalistes. 

 
Atès que l’Ajuntament de MUNICIPI vol adherir-se a aquesta entitat, que treballa per fer palesa 
la realitat dels municipis més petits, sovint tant diferent de la realitat dels municipis més grans. 

 
Vist el text dels Estatuts de MdC i trobant-los conformes. 

 
Atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el text 
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com 
pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil 
de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, 
supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions. 
 

ACORDS: 
 
Vistos els antecedents esmentats i d’acord amb el previst a l’article 57 del Reglament Orgànic 
Municipal, l’alcaldia proposa al Ple de l’Excm. Ajuntament de MUNICIPI l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de L’Ajuntament de MUNICIPI l’entitat anomenada “Associació de 
Micropobles de Catalunya” (MdC) com a membre de la mateixa, i passar a formar-ne part com 
a soci de ple dret a partir de la notificació d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar, així mateix, els estatuts de l’Associació. 
 
Tercer.- Autoritzar i aprovar la despesa que generarà aquesta adhesió, corresponent a la quota 
anual per import de 150,00€, i aplicar-la amb càrrec a la partida pressupostària 943/466.00. 
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que sigui necessari 
per a l’efectivitat dels acords adoptats. 
 
Cinquè.- Designar com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de l'associació el 
Sr/a. NOM i COGNOMS , electe que ostenta el càrrec de CÀRREC (Alcalde/ssa o Regidor/a).  
 
Sisè.- Remetre el certificat d’acord del Ple través d’EACAT a l’Associació de Micropobles de 
Catalunya per comunicar l’aprovació dels presents acords. 
 


