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Sol.licitar l'adhesió de la Diputació de Tarragona al Consorci Català de Desenvolupament
Local.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Contractació i
Expropiacions, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) és una entitat pública de caràcter
associatiu i de naturalesa voluntària, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i
amb plena capacitat per establir i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, d’acord
amb els objectius que es defineixen en els seus estatuts. Està adscrit a la Diputació de Lleida.
2. El Consorci es va constituir a l’empara dels articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, 269 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 312 a 324 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
3 El CCDL està integrat pel Consell Comarcal del Pla de L’Estany, Consell Comarcal de
Segarra, Consell Comarcal de Pallars Jussà, Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal
de l’Alt Camp, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i l’
Associació Catalana de Municipis i Comarques.
L’àmbit territorial del Consorci és el territori de Catalunya i, en especial, els municipis
compresos en l’àmbit territorial dels ens locals consorciats.
4. És objecte del Consorci l’establiment i gestió de serveis i activitats d’interès local o comú per
tal d’assolir-ne la millor prestació, d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència
i, en particular, d’estalvi de recursos. Així mateix, la promoció i el desenvolupament econòmic i
social, preferentment dins el seu àmbit territorial.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 28/05/2021 a les 19:46:09

El Consorci té com a objectiu la contractació de serveis i subministraments pels ens locals de
Catalunya, a través d’un sistema d’adquisició centralitzada, així com exercir tasques de suport
a la central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis.
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A més, es fixa com objectiu específic gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats
en el marc dels programes de la Unió Europea i/o altres ajuts públics o privats per tal de
contribuir a revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear ocupació en relació a l’àmbit
territorial, eliminar les desigualtats entre els pobles i afavorir la igualtat de drets entre homes i
dones.
El CCDL pretén ser el consorci de referència a Catalunya en matèria de fons estructurals, per
tal de donar assistència tècnica als municipis i comarques de Catalunya, i poder accedir a la
captació de fons europeus destinats a la cohesió territorial i la millora de la situació social i
econòmica dels consorciats o del territori que qualsevol d’aquests representi i que ofereixi el
suport als governs locals en relació a les polítiques de la Unió Europea.
5. Durant els darrers anys, la principal activitat del Consorci ha estat la licitació d’Acords marc,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que li encarrega l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, constituïda com a central de contractació de l’àmbit local i d’acord amb
les prospeccions de mercat i de necessitats i interessos municipals, en el marc del conveni de
col·laboració subscrit entre les dues entitats.
6. La Diputació de Tarragona, que forma part de l’Associació Catalana de Municipis des de la
seva constitució, mitjançant acord de la Junta de Govern de 20 de maig de 2016, va aprovar l’
adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM, per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i serveis a través de la seva Central de Compres en les condicions i
preus vigents en els contractes subscrits amb les empreses adjudicatàries.
7. Des d’aquell moment, la Diputació ha vingut realitzant contractes derivats dels Acords Marc
aprovats per la Central de Compres de l’ACM de forma continuada i amb resultats satisfactoris.
8. Vistos els objectius que desenvolupa, es considera convenient la participació de la Diputació
de Tarragona en el Consorci Català de Desenvolupament Local.
9. El Consorci ha comunicat que l’adhesió de les entitats locals al mateix no representa cap
cost per a les entitats locals.

Fonaments de dret
1. L’article 118 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), faculta a les administracions locals a participar en consorcis de desenvolupament d’
activitats d’interès comú a totes elles, dins l’àmbit de les seves competències.
2. L’article 36 de la LRBRL reconeix a les diputacions competències en matèria de cooperació
en el foment del desenvolupament econòmic i social del territori provincial.
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3. L'art 47.2 lletra g) de la LRBRL exigeix la majoria absoluta del número legal de membres de
la Corporació per a l'adopció d'acords relatius a l'adhesió a mancomunitats o altres
organitzacions associatives, així com per a l'aprovació i modificació dels seus estatuts.
4. L’art. 2.4 dels Estatuts del Consorci Català de Desenvolupament Local, modificats per acord
de l’Assemblea General de 16 de desembre de 2015 (DOGC de 17 de març de 2015 i BOPB d’
11 de maig de 2015), determina que “els ens interessats en integrar-se al Consorci sol·licitaran
l'adhesió i hauran d'aprovar els estatus”.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el Estatuts del Consorci Català de Desenvolupament Local i sol·licitar-ne l’
adhesió de la Diputació de Tarragona.
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al Tauler d'anuncis de la Diputació.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
publicació davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de la
publicació de l'aprovació, davant del ple de la Diputació.
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