Dimarts, 7 de gener de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
EDICTE
Identificació de l'expedient. Núm. Exp. 000018/2013-TIC.
El Ple de l'Ajuntament en la sessió que es va dur a terme el passat dia 2 de desembre de 2013, va aprovar, entre
d'altres el següent acord, per la qual cosa es posa a informació pública pel termini de 30 dies durant el quals s'hi podran
presentar reclamacions o suggeriments.
RATIFICAR DECRET DE L'ALCALDESSA.
Relació de fets.
El passat dia 15 de novembre de 2013 l'alcaldessa va dictar el següent decret:
"Relació de fets.
El 21 d'abril de 1997 la Comissió de Govern va aprovar la constitució, juntament amb altres ajuntaments de Catalunya,
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, la constitució del Consorci
Localret, que el 5 de maig de 1997 va ratificat el Ple.
Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i
unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC
per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat del coneixement.
Els principals serveis que el consorci ofereix als ajuntaments adherits estan dins de l'àmbit de l'assessorament jurídic,
on el consorci ofereix resoldre dubtes o consultes en temes relacionats amb les xarxes i les operadores de
telecomunicacions, ofereix serveis de compra agregada en serveis de telecomunicacions, atenció a les incidències amb
els serveis de telecomunicacions i la societat del coneixement, o la organització de tallers i jornades.
Per tal de mantenir-se adherit al consorci Localret, l'ajuntament està pagant anualment una quota d'adhesió, que en els
últims anys ha estat de:
2013: 7.709,13 EUR
2012: 7.709,13 EUR
2011: 7.709,13 EUR
2010: 7.583,89 EUR
2009: 7.393,93 EUR

Durant els últims anys, l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb prou feines ha realitzat un parell de consultes
relacionades amb les operadores de telecomunicacions. Tampoc hem participat en cap compra agregada de serveis de
telecomunicacions, com la resta d'ajuntaments de Catalunya de més de 50.000 habitants que per la seva complexitat no
ho fa aconsellable. I tot just hem assistit a un parell de reunions i tallers anuals i alguna jornada.
Aquestes dades posen de manifest l'escàs retorn que representa els serveis d'acompanyament i assessorament del
consorci en comparació amb la nostra aportació econòmica. Fet que s'agreuja més amb la situació de crisi econòmica
que tenim i que ens obliga a continues retallades de les partides dedicades als serveis TIC i la societat del coneixement.
Actualment tots els plans de desplegament de fibra òptica als municipis catalans estan en mans privades, o en mans
d'altres instruments públics de la Generalitat de Catalunya, com el projecte Xarxa Oberta de Catalunya. Això denota que
el Consorci segurament ha deixat de ser la peça clau pel desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions
de banda ample amb fibra òptica a Catalunya amb que va néixer fa 16 anys.
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Aquest any, la quota d'adhesió al Consorci Localret suposa un 16,40 % de import de la seva partida TIC del capítol II del
pressupost.
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Fonaments de dret.
Vist allò que disposen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local; els articles 51 i 52
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya;
De conformitat amb això,
RESOLC:
PRIMER. Donar-se de baixa i separar-se del Consorci LOCALRET.
SEGON. Notificar la present resolució al Consorci LOCALRET, per a que el prengui en consideració en la seva propera
Assemblea General.
TERCER. Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària que tingui lloc, pel
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres."
Fonaments de dret.
De conformitat amb allò que es preveu a l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local; a l'article
53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i demés normativa concordant es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent:
ACORD:
PRIMER. Ratificar el decret de l'alcaldessa de data 15 de novembre de 2013 en què es resol que l'Ajuntament es doni
de baixa i es separi del Consorci LOCALRET, i aprovar inicialment la separació de l'Ajuntament d'aquest consorci.
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci que s'inserirà en el
"Butlletí Oficial" de la província, en el DOGC i al tauler d'anuncis de la Corporació. Simultàniament es donarà audiència
als interessats. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat reclamacions o suggeriments, l'acord
del Ple esdevindrà definitiu; en cas que es presentin al·legacions, el Ple de la corporació s'haurà de pronunciar sobre
aquestes i acordarà allò que estimi oportú.
TERCER. Notificar el present acord al Consorci LOCALRET, per a que el prengui en consideració a tots els efectes
legals.
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Vilanova i la Geltrú, 20 de desembre de 2013
El secretari general, Isidre Martí Sardà
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