ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT / EMD
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament/EMD de _____________, a les
_______hores del dia ____ de ________ de 20__, celebra sessió ordinària /
extraordinària/Ple l’Ajuntament/EMD de___________, prèvia citació i ordre
del dia cursats amb l’antelació prevista en al Llei.
Presideix la sessió el Sr.____________. Assisteixen _____regidors dels ____
regidors que composen el ple, existint el quòrum legal suficient.
Oberta la sessió per la presidència , es van examinar i debatre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia
A la vista dels Estatuts de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a
Catalunya (ELFOCAT).
Resultant que entre els fins de la citada associació es troba representar els ens
locals públics amb patrimoni forestal o amb una gran vinculació en aquest
sector i sent l’àmbit on exercirà les seves activitats majoritàriament el territori
català.
En virtut del que estableix la disposició addicional 5ª de la Llei 7/1985
Reguladora de Bases de Règim Local, conforme la qual les Entitats Locals
poden constituir associacions, de àmbit estatal o autonòmic, per la protecció
dels seus interessos comuns.
Considerant, que d’acord amb l’art. 47.2 g) de la mencionada Llei, correspon al
Ple resoldre amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels
membres
de la Corporació la “creació, modificació, o dissolució de
Mancomunitats o altres organitzacions associatives, així como l’adhesió a les
mateixes i l’aprovació i modificació dels seus Estatuts”.
S’adopten els següents acords:

PRIMER.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament/EMD de formar part de
la mateixa com a soci.
SEGON.- Aprovar inicialment els estatuts de l’Associació, i sotmetre’ls a la
tramitació legalment establerta.
TERCER.- Es delega a l’associació ELFOCAT la publicació dels acords
corresponents, i el text dels Estatuts en el moment que resultin aprovats
definitivament.

SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament/EMD de ___________
en la citada Associació al Sr.__________, amb D.N.I nº ________ alcalde /
Alcalde/regidor d’aquest Ajuntament.
QUART.- Facultar al representant de l’Ajuntament/EMD nomenat per a fer
totes les gestions i signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
(cal detallar els regidors assistents, l’existència de quorum i el detall dels vots)

