ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA

ESTATUTS
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PREÀMBUL:

L’Associació de Micropobles de Catalunya (A.M.C), es defineix com a una entitat sense afany de lucre que
aplega, inicialment, als municipis catalans amb una població igual o inferior als 500 habitants i que lliurement
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.
El municipalisme perquè és el nivell fonamental d’organització política i social en un marc democràtic.
La igualtat entre les persones, perquè el respecte dels drets i deures de tothom i l’acció compensatòria de
dèficits i carències, han de tenir una clara expressió arreu, però especialment en aquelles societats, com són
els ‘micropobles’ on per la seva naturalesa geogràfica i social, l’assoliment de la igualtat d’oportunitats és
especialment necessària.
La cooperació amb altres entitats municipalistes perquè entenem que amb tota la seva independència
funcional i d’acció, l’A.M.C no pot deixar d’actuar d’acord i amb plena sintonia amb totes aquelles entitats que
defensen posicions semblants, tot i que menys especialitzades.
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Capítol I. Les Finalitats
1. Finalitats:

a) Foment i defensa de la igualtat d’oportunitats dels micropobles i els seus habitants, davant instàncies
polítiques, jurisdiccionals, administratives i privades.

b) Impuls a l’autonomia municipal.
c) Promoció de la recerca i el coneixement específics sobre els micropobles i zones rurals.
d) Fomentar la col·laboració amb les entitats municipalistes amb les que s’arribi a acords, sempre que hi
hagi respecte explícit a l’especialització, en base als seus integrants, de l’A.M.C.

e) Qualsevol altra funció relacionada, directament o indirecte, amb els associats.
f) L’Associació actuarà en l’àmbit de Catalunya.

2. Per a realitzar les esmentades finalitats, l’A.M.C:

a) Estableix les estructures organitzatives adients.
b) Promou accions informatives, divulgatives, formatives i de recerca.
c) Estableix els mecanismes necessaris de defensa dels associats i de dotació d’assessorament i
orientació.

d) Posa en pràctica qualsevol altra acció afavoridora de la consecució dels seus objectius, d’acord amb la
legislació aplicable.

Capítol II. La seu

1. El domicili de l’A.M.C radicarà a l’Ajuntament de l’Estany (Moianès), c/ Doctor Vilardell, 1. 08148 –
L’ESTANY, sense excloure la possibilitat d’establir altres delegacions.
2. A efectes postals, l’adreça és: Apartat de Correus 18 - Vilafant 17740
3. L’adreça electrònica és: info@micropobles.cat
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Capítol III. Socis
1. Poden esdevenir inicialment membres d’aquesta associació –socis corporatius-, tots els municipis de
Catalunya, iguals o menors de 500 habitants.
2. L’acord d’adhesió ha de ser pres pel Ple de la Corporació i comunicat formalment a l’A.M.C.
3. Els municipis signataris dels primers estatuts d’aquesta associació, tindran la condició honorària de
ser ‘socis fundadors’. Els municipis que s’hi adhereixin posteriorment, ho sol·licitaran adreçant-se per
escrit a la presidència de l’A.M.C qui, al seu torn, ho comunicarà al Comité de Direcció el qual
n’acceptarà l’ingrés o no. Contra aquest acord no s’hi podrà interposar recurs.
4. Qualsevol municipi podrà donar-se de baixa en el moment que vulgui. Aquesta es considerarà
tramitable i acceptable si s’acompanya del preceptiu acord de Ple.
5. L’adhesió a l’A.M.C d’un municipi, no exclou l’afiliació a d’altres entitats semblants.
6. També es podran adherir a l’A.M.C aquells electes -electes individuals- de pobles, inicialment, iguals o
menors de 500 habitants que, a títol individual ho vulguin. En aquest cas però, s’entendrà que no
representen formalment al seu poble i per tant podran assistir a les Assembles i altres reunions amb
veu però sense vot. Tindran doncs la consideració de membres-assessors. En tenir però la condició
d’electes, si que podran presentar-se com a candidats/es a la presidència i altres òrgans de govern.
Tant en el Comité de Direcció, com en la Direcció Col·legiada. No hi podrà haver més de la meitat del
total possible que siguin electes individuals. Els socis tenen dret a:

▪ Participar en l’Assemblea General i òrgans de l’A.M.C.
▪ Participar en les activitats.
▪ Participar en l’elecció dels càrrecs de l’A.M.C, a ser-ne candidats, d’acord amb els estatuts i, si
és el cas, d’acord amb el reglament de règim intern.

▪ Utilitzar els serveis de l’A.M.C.
7. Els socis tenen el deure de:

▪ Acatar els presents estatuts i els acords dictats per l’Assemblea general i el Comité de
Direcció.

▪ Abonar les quotes ordinàries i les extraordinàries, si s’escau, que acordi l’Assemblea general.
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▪ Assistir a les reunions de l’Assemblea General i a d’altres òrgans on siguin convocats.
8. Es deixa de ser soci si:

•

Així ho acorda el ple del municipi i es comunica formalment a l’A.M.C.

•

El Comité Directiu suspèn la condició de membre per impagament de les quotes.

•

S’imposa sanció per part del Comité de Direcció, en base al reglament de règim intern i
prèvia obertura d’expedient amb la preceptiva audiència de l’interessat.

•

En qualsevol cas, la baixa tindrà efecte a partir del 31 de Desembre de l’any en que es
comuniqui la resolució.

Capítol IV. Govern i Organització.
1. Els òrgans de govern són:

a) L’Assemblea General
b) El Comité Directiu o de Direcció
c) La Direcció Col·legiada
d) Presidència i Vice-presidències
e) Secretaria General
2. El Mandat dels òrgans de govern és de 4 anys i, en tot cas, s’han de renovar abans de 5 mesos
després de la constitució dels ajuntaments posteriorment a la celebració d’eleccions municipals.
3. Els membres dels òrgans de govern, excepte la secretaria general i els altres casos establerts en
aquests estatuts, hauran de tenir la condició d’electes.
4. El Comité Directiu pot convidar a presentar candidatura pels òrgans de govern de l’entitat, a
qualsevol càrrec electe d’un micropoble, independentment de si aquest és membre de l’entitat o no.
5. Els ajuntaments menors de 100 habitants podran ser representats per l’alcalde/essa o per qui
aquest/a designi, sigui o no ciutadà/na de la vila.
6. L’Assemblea General és el primer òrgan de l’Associació de Micropobles de Catalunya (A.M.C).
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7. Cada municipi disposarà d’un vot. En cas d’empat a les votacions el /la president/a de l’Assemblea
tindrà vot de qualitat encara que això signifiqui que el seu vot valgui doble quan es tracti d’un/a
representant municipal. La presidència de les assemblees pot recaure en qui ostenti la presidència
del Consell Assessor el qual/la qual, a aquests efectes i cas que no sigui electe en exercici, disposarà
igualment i de forma excepcional, del vot de qualitat esmentat.
8. L’Assemblea elegirà els membres del Comité Directiu i el/la president/a. Aprovarà si s’escau, el Pla
d’Actuació de l’entitat. Acordarà, si s’escau, la dissolució de l’A.M.C i deliberarà aquelles qüestions i
resoldrà sobre aquells temes que se li plantegin.
9. L’Assemblea es reunirà de forma ordinària cada dos anys, essent preceptiva la primera trobada
passats com a màxim 5 mesos després de la constitució dels ajuntaments. I es reunirà de forma
extraordinària a petició del Comité Directiu o del 51% dels components de l’Assemblea.
10. Perquè la constitució de l’Assemblea sigui vàlida. Hi han de ser presents, en primera convocatòria, el
51% dels municipis membres. En segona convocatòria serà vàlida amb els que hi hagi presents. La
Direcció Col·legiada proposarà una mesa per a presidir cada Assemblea.
11. Qualsevol membre podrà presentar punts a l’Ordre del Dia d’una Assemblea General ordinària,
sempre que vagin acompanyats del suport del 25% dels associats i siguin presentats amb tres
setmanes d’antelació. En una Assemblea extraordinària, només es debatran els punts de l’ordre del
dia proposats pel Comité de Direcció, la Direcció Col·legiada i/o la presidència.
12. Els ens locals podran delegar el seu vot per escrit en un altre per a una Assemblea, però cap municipi
no pot representar més de 4 Corporacions. Els acords de l’Assemblea general, s’adoptaran per
majoria simple.
13. Un/a representant de l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i un/a representant de la
Federació de Municipis de Catalunya, seran convidats a cada assemblea, amb veu i amb un vot per a
cada una de les entitats.
14. El Comité Directiu o de Direcció té com a funcions:

a) Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea.
b) Elegir els membres de la Direcció Col·legiada.
c) Elegir, d’acord amb el/la President/a, els /les vice-presidents/es.
d) Els/les components de la Direcció Col·legiada, independentment del seu càrrec, haurien de
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tendir, idealment, a representar cada un dels territoris en els que es divideix
administrativament el país.

e) Aprovar el pressupost.
f) Aprovar les quotes ordinàries i les extraordinàries.
g) Proposar a l’Assemblea l’aprovació o modificació del reglament de règim intern, aprovant-ne
si cal, la seva aplicació provisional.

h) Destituir al/la president/a.
15. El Comité Directiu es reunirà de forma ordinària, un cop per trimestre i de forma extraordinària a
petició de la Direcció Col·legiada o del/ de la President/a.
16. Serà preceptiva l’existència d’ordre del dia, en que s’hi podran incloure punts proposats amb el
suport del 51% dels membres del Comité. En les sessions extraordinàries, només es podran debatre
els punts proposats per la Direcció Col·legiada o el/la President/a.
17. Els acords del Comité Directiu es prendran per majoria simple. Les votacions seran nominals i a mà
alçada.
18. Un/a representant de l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i un/a representant de la
Federació de Municipis de Catalunya, podran participar en les sessions del Comité Directiu, amb veu i
sense vot.
19. La Direcció Col·legiada estarà formada pel/per la President/a, els/les vice-presidents/es i el nombre
de vocals que hagi escollit l’Assemblea i el/la President/a a parts iguals. En cap cas el nombre total
superarà les 15 persones. Cas d’existir comissions de treball, un membre d’aquestes pot ser convidat
o pot demanar de formar part de la Dir. Col., amb veu però sense vot. Els acords es prendran
preferentment per consens. Quan això no sigui possible, la votació serà a mà alçada i per majoria dels
presents. En cas necessari, el/la President/a disposarà de vot de qualitat.
20. Les funcions de la Direcció Col·legiada són:

a) Nomenar el/la Secretari General, que no cal que sigui càrrec electe.
b) Preparar i administrar el pressupost.
c) Governar l’entitat, d’acord amb les funcions de l’Assemblea i el Comité de Direcció i de les
que es determinin en el reglament de règim intern.
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d) La Direcció Col·legiada serà convocada pel /per la president/a amb periodicitat
indeterminada o es pot autoconvocar per iniciativa de la meitat més un dels seus membres.
21. La Direcció Col·legiada serà convocada pel /per la president/a amb periodicitat indeterminada o es
pot autoconvocar per iniciativa de la meitat més un dels seus membres.
22. Es podrà crear el CONSELL ASSESSOR DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA que serà
integrat, entre altres, per antics membres dels òrgans directius, ex electes municipals i altres
persones de reconegut prestigi. El Consell Assessor tindrà un funcionament autònom respecte de
l’entitat. La presidència d’aquest Consell es nomenarà a proposta de la Direcció Col·legiada i formarà
part, amb veu i sense vot, del Comité Directiu. La presidència pot no ser un càrrec electe en exercici,
però ho ha d’haver estat. El Consell Assessor podrà assumir les funcions de defensor de l’associat/da.

Capítol V. El/la President/a
1. El/la President/a serà elegit per l’Assemblea General a partir de la/les candidatures presentada/es.
Cas de no haver-hi candidatures, l’Assemblea nomenarà President/a a l’electe de més edat d’entre els
ens locals fundadors i, si això no és possible, el de menys edat. En aquests casos el nomenament
tindrà la consideració de provisional, fins a la celebració de la següent Assemblea.
2. El/la President/a de l’A.M.C també ho serà de la Direcció Col·legiada i del Comité Directiu.
3. Les atribucions del/de la President/a són:

a) Representar l’entitat.
b) Convocar les Assemblees Generals, Comités Directius i Direcció Col·legiada.
c) Proposar a la Direcció Col·legiada el nomenament o cessament del/de la Secretari/a General.
d) Delegar facultats en els /les Vicepresidents/es i el/la Secretari/a General.
e) Nomenar els/les Vicepresidents/es
f) Assumir aquelles funcions delegades per l’Assemblea, el Comité de Direcció i la Direcció
Col·legiada.

g) En cas d’urgència, el/la President/a pot prendre les decisions adients que hauran de ser
ratificades per la Direcció Col·legiada.
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Capítol VI. La Secretaria General
1. Funcions:

a) Representació legal de l’entitat.
b) Organització, direcció i administració dels serveis tècnics.
c) Gestió del pressupost, la tresoreria i els bens.
d) Qualsevol altra, d’acord amb la llei, els estatuts i el reglament de règim intern.
e) Amb la preceptiva autorització de la Direcció Col·legiada, pot atorgar poders per a delegar a
tercers les seves facultats.

f) La Secretaria General actuarà en dependència de la Presidència i de la Direcció Col·legiada i
exercirà les funcions de Secretaria de l’Assemblea General i del Comité Directiu.

g) El mandat del/de la Secretari/a General, coincideix amb el dels òrgans de govern de l’entitat.

Capítol VII. Economia i Patrimoni
1. Els ingressos de l’entitat tindran els següents orígens:

a) Quotes ordinàries
b) Quotes extraordinàries
c) Subvencions
d) Rendiment de serveis i activitats
e) Operacions de Crèdit
f) L’associació es constitueix sense disposar de patrimoni

Capítol VIII. Dissolució de l’Associació
1. La dissolució haurà de ser aprovada per l’Assemblea General, en sessió extraordinària i per majoria
simple dels presents.
2. En la mateixa sessió es nomenarà la Comissió Liquidadora.
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3. Cas que existís alguna liquiditat econòmica o de patrimoni, els imports o valors seran cedits
preferentment a entitats no lucratives dedicades al municipalisme i/o al món rural.

Disposició addicional 1ª
L’A.M.C pot ajudar-se, per aconseguir els objectius, de la constitució de qualsevol entitat prevista per la llei.
Disposició addicional 2ª
Per a l’acte de constitució de l’entitat, la/les votació/ns serà/n vàlida/es amb els vots dels socis corporatius
presents. Exepcionalment i només en aquesta circumstància fundacional (1ª assemblea), els/les electes
individuals tindran dret a vot independentment de si són escollits per a formar part dels òrgans de govern de
l’entitat o no.
Disposició addicional 3ª:
a) Tenen consideració de municipis-socis fundadors els següents ens locals:

•

Boadella d’Empordà (Alt Empordà)

•

Colomers (Baix Empordà)

•

Conesa (Conca de Barberà)

•

Montmaneu (Anoia)

•

Pinós (Solsonès)

•

Pira (Conca de Barberà)

•

Rocafort de Queralt (Conca de Barberà)

•

Senan (Conca de Barberà)

b) Tenen consideració d’electes-fundadors, els següents alcaldes/desses i/o regidors/es:

•

Carles Ahumada Batlle (de Vallbona de les Monges –Urgell-)

•

Marcel COlell Palà (de Pinós –Solsonès-)

•

Mª Mercè Franquesa Codina (d’Argençola –Anoia-)

•

Antoni Lloret Grau (d’Argençola –Anoia-)
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•

David Marzo (De La Guingueta d’Àneu –Pallars Sobirà-)

•

Jordi Pijoan Parellada (de Querol –Alt Camp-)

•

Emili Santos Bach (de Boadella i Les Escaules – Alt Empordà-)

Aquests estatuts han estat aprovats en data 13 de Setembre de 2008 per la 1ª Assemblea general ordinària
celebrada a Alfès (Segrià) i són resultat de la modificació dels aprovats en la 1ª Assemblea, la fundacional,
celebrada el 29 de Març de 2008 a Barcelona.

Associació de Micropobles de Catalunya (AMC)
Apartat de correus 18
17740 Vilafant
Mail: info@micropobles.cat
Web: http://www.micropobles.cat
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