Ref.: 2022/9008/1 - Aprovació Adhesió a Associació Catalana de Municipis i Comarques -81-

El Ple

de data

30 de març de 2022

, va adoptar, entre altres, el següent acord:

Atès que és d’interès per aquest Municipi adherir-se a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques constituïda per l’agrupació voluntària de municipis, comarques i altres
ens locals de Catalunya amb la finalitat de representar, defensar i promoure els interessos
generals d’aquests i, alhora, potenciar l’autonomia local a Catalunya i arreu del món, assumint
per això les funcions que es preveuen a l’article 7 d’aquests estatuts.
Atès que, globalment considerades, les finalitats d’aquesta Associació, tal i com
figura als seus Estatuts, beneficien els interessos locals, en estar dirigida al foment dels ens
locals de Catalunya i molt particularment al dels municipis, i impulsar i promoure, entre
d’altres funcions, iniciatives dirigides a la prestació de serveis de suport, d’assessorament i de
compra agregada de productes i serveis, amb bones condicions per als associats, el que
constitueix un instrument valuós per a la gestió eficient i transparent dels recursos públics que
possibilita l’estalvi en els tràmits administratius i la millora econòmica dels serveis.
Atès que l’associacionisme municipal constitueix un instrument molt valuós i
necessari per a la millora del assoliment dels objectius de l’Ajuntament, i que això fonamenta
aquesta adhesió, de la mateixa manera que en el seu moment aquest Ajuntament es va adherir a
la Federació de Municipis de Catalunya.
Atès que la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 133 a 136 del Real 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, permeten a les entitats locals constituir associacions, d’àmbit estatal o autonòmic,
per a la protecció i promoció dels seus interessos comuns, i que, a nivell de legislació civil, els
articles 3 i següents de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret
d’Associació (LRDA) i els articles 321.1 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques (CCC), habiliten per
constituir associacions i ser membres d’aquestes a les persones jurídiques de naturalesa pública
que no ho tinguin expressament prohibit per la seva normativa específica.
Per tot això, vistos els informes que obren a l’expedient i en conformitat amb el
que disposen els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 52.2.b) 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,
aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a
membre soci de ple dret de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, assumint els drets
i obligacions derivats d’aquesta condició, inclosos els de caràcter econòmic, i donar el vist i
plau al seus estatuts reguladors, els quals figuren a l’expedient electrònic corresponent
identificats de la següent manera:
Número de document: 3611751
Núm de Hash:
116F44F3828144058B33006801AF6119E10D43739B841A99705F3C9C00B51B88D124DC44
E9D794814DC85C9B1F0B3F2D87D0ECC5E0C19D4D7020A750BF92C9CF
Segon.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques per al seu coneixement i efectes, i facultar al senyor Antonio Balmón Arévalo,
Alcalde d’aquest Ajuntament, per a formalitzar davant aquesta Associació quants documents
resultin necessaris per a formalitzar aquesta adhesió.
Tercer.- Designar representant d’aquest Ajuntament en l’Assemblea General
d’aquesta Associació a les persones següents:
Representant titular:

Sr. Antonio Balmón Arévalo.
Alcalde

Representant suplent:

Sr. Antonio Martínez Flor
Regidor delegat de l’Àrea de Política Territorial i
Espai Públic

Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

