
 
 

 
 

 
D I C T A M E N 

 
 
 

Aprovació de la integració de nous membres a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat 

 
 
Des de la vintena Assemblea General ordinària de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat, celebrada de forma virtual el 15 de setembre del 2020, alguns ens locals 
han sol·licitat la seva incorporació a l'Associació. 
 
Aquests ens locals han seguit els corresponents tràmits procedimentals i han aprovat, 
mitjançant acord adoptat per l’òrgan competent de cada organització i majoria absoluta 
legal dels seus membre, la incorporació a la Xarxa i els Estatuts pels quals es regeix 
l’Associació. 
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.1.e), correspon a 
l’Assemblea General de l’Associació l’admissió de nous membres, fet que suposarà 
arribar als 310 membres associats. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció del següent 
 

 
A C O R D  

 
 
Únic.- Acceptar la integració com a membres de ple dret de l’Associació XARXA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT dels ens locals que tot seguit es 
detallen: 
 

- Ajuntament d’Argençola 
- Ajuntament de Casserres 
- Ajuntament de Font-Rubí 
- Ajuntament de Gualba 
- Ajuntament de Montclar 
- Ajuntament d’Òrrius 
- Ajuntament de Vallcebre 
- Ajuntament de Vilobí del Penedès 
- Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
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