Dilluns, 22 de setembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Secretaria General
ANUNCI
Sobre l'aprovació de l'adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET, així com els estatuts pels quals es
regeix, i la minuta del Conveni de col·laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la
Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci LOCALRET.
I. Es fa públic que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va adoptar, entre d'altres,
els acords següents:
"Primer.- APROVAR inicialment l'adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET, per tal de formalitzar la
integració en l'esmentat Consorci, d'acord amb l'article 3.3 dels seus Estatuts.
Segon.- APROVAR inicialment els Estatuts pels quals es regeix el Consorci LOCALRET (Text Refós publicat en el
DOGC núm. 6642, del 12 de juny de 2014):
(...)
Tercer.- APROVAR inicialment la minuta del Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona
i el Consorci LOCALRET per a la integració de la Corporació com a membre de ple dret d'aquest Consorci.
"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI LOCALRET
INTERVENEN
D'una banda, l'I·lm. Sr. President delegat de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, Carles Rossinyol i
Vidal, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, segons la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències
i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de
desembre de 2013), assistit del Secretari delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel
decret de la Presidència núm. 12577/13, de data 16 de desembre de 2013, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de gener de 2014.
I de l'altra, l'Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, en la seva condició de President del Consorci local LOCALRET, assistit en
aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
Ambdues parts reconeixen mútuament i recíproca la capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquest conveni i de
comú acord,

I.- El CONSORCI LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, juntament amb les entitats
municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació en l'àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena d'Administracions,
d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes, la prestació de serveis de
comunicacions electròniques i l'administració electrònica.
II.- La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en virtut de les seves funcions d'assistència i cooperació, està interessada en
donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la implantació i utilització de les noves tecnologies de la
informació, i en el desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis de la província
de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió.
III.- Des de la constitució del CONSORCI LOCALRET s'ha produït una estreta col·laboració entre aquest i la
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en l'àmbit de l'assessorament als municipis en qüestions relatives al desenvolupament
de les diferents xarxes de comunicacions electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als
ajuntaments en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració es va manifestar
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en la signatura de dos convenis interadministratius de cooperació entre la DIPUTACIÓ DE BARCELONA i el
CONSORCI LOCALRET. El primer de data 23 de juliol de 1998 que fomentava l'impuls per a la construcció de noves
xarxes de telecomunicacions, i el segon de data 23 de desembre de 2014, que ja regulava la relació preferent entre
ambdues entitats.
IV.- Tanmateix, atès que les necessitats actuals postulen, de forma clara, a favor de que les entitats locals de caràcter
territorial es puguin integrar en el Consorci LOCALRET com a membres de ple dret, l'Assemblea General del Consorci
celebrada el dia 23 de novembre de 2013, va aprovar una modificació estatutària per tal de possibilitar la integració en el
Consorci LOCALRET de les entitats locals catalanes de caràcter territorial.
V.- Atès que a partir d'aquesta modificació estatutària, el Consorci quedaria format per (art. 2):
- Els municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
- Les entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. En
aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.
- L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
VI.- Atès que l'article 3 del Text Refós dels Estatuts del Consorci LOCALRET (publicats al DOGC núm. 6642, de 12 de
juny de 2014), preveu que la integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial, entre elles, les
Diputacions, s'articularà mitjançant la signatura d'un conveni de cooperació interadministrativa, i serà efectiva una
vegada s'acrediti haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels estatus i sigui aprovada pel Consell d'Administració
del Consorci.
VII.- Que la minuta de conveni va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 24 de juliol de
2014.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- L'objecte del present conveni de col·laboració interadministrativa és formalitzar la integració de la
DIPUTACIÓ DE BARCELONA com a membre de ple dret del CONSORCI LOCALRET, en virtut d'allò que disposen els
Estatuts del Consorci, segons la modificació aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 23 de novembre de
2013.
La integració de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA es farà efectiva, d'acord amb l'article 3 dels Estatuts, una vegada
s'acrediti haver adoptat per part d'aquesta l'acord d'adhesió.
SEGONA.- La integració de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA com a membre de ple dret del CONSORCI LOCALRET
comporta l'adquisició dels mateixos drets i obligacions que la resta d‘ens consorciats.

- 1 representant a l'Assemblea general del Consorci
- 1 representant al Consell administració, que haurà de ser designat per l'Assemblea general del Consorci.
- 1 representant a la Comissió Delegada de l'Assemblea.
Així mateix, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, i la resta de Diputacions que s'hagin integrat en el Consorci, proposaran
un vicepresident, com a representant de la Demarcació no territorial, que haurà de ser designat pel President del
Consorci LOCALRET.
TERCERA- La Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà a les despeses de
funcionament del Consorci mitjançant el pagament d'una quota anual que s'aprovarà per a cada exercici.
QUARTA.- La quota per a l'any 2014 que ha d'aportar la Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET és de CENT
SETANTA MIL EUR (170.000 EUR).
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CINQUENA.- La Diputació de Barcelona reconeix a LOCALRET com l'entitat municipalista especialitzada en l'àmbit de
les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i desenvoluparà a través d'aquest Consorci, projectes estratègics
d'interès per als ens locals catalans.
Aquests projectes seran finançats a càrrec del pressupost Corporatiu, amb un import màxim de CENT TRENTA MIL
EUR (130.000 EUR) EUR per a l'any 2014.
SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constitueix una Comissió de Seguiment del present Conveni, formada pel Director General de LOCALRET i pel
Director de Serveis i Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió actuarà
assistida pels tècnics que s'acordi nomenar a l'efecte.
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions:
- Definirà els projectes i iniciatives de la Diputació que seran desenvolupats per LOCALRET.
- Determinarà per a cada exercici pressupostari l'import i les fórmules més adequades per al finançament d'aquest
projectes.
- Es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment dels projectes.
SETENA.- VIGÈNCIA
El present Conveni tindrà una vigència indefinida. Tanmateix, anualment es signarà la corresponent addenda per tal de
determinar l'aportació de la Diputació en l'exercici corresponent.
VUITENA.- CAUSES D'EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
Aquest conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
b) Per la separació de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci, d'acord amb el què disposa l'article 32
dels Estatuts.
NOVENA.- NATURALESA JURÍDICA
Aquest Conveni de col·laboració té naturalesa jurídico-administrativa i, i es regeix pel que estableixi la Llei 26/2010, del
3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per a la resolució dels litigis que poguessin sorgir sobre la interpretació del Conveni, el seu compliment, extinció,
resolució i efectes, seran competents els tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu

Quart.- SOTMETRE els anteriors acords al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el tauler d'anuncis
de la Corporació. En cas de ho haver-hi cap reclamació o suggeriment, els acords inicials esdevindran definitius.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l'any 2014 de CENT SETANTA MIL EUR (170.000 EUR), IVA
inclòs, que s'ha de fer efectiva a càrrec de l'aplicació pressupostària següent: G/20300/491A0/46700.
Sisè.- FACULTAR l'I·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, en representació de la Diputació de Barcelona, per formalitzar el conveni per a la integració d'aquesta
Corporació com a membre de ple dret del Consorci LOCALRET.
Setè.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu coneixement i efectes."
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II. L'expedient de referència es va sotmetre al tràmit d'informació pública durant el període comprés entre l'1 d'agost de
2014 i el 5 de setembre de 2014, ambdós inclosos, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el tauler
d'anuncis de la Corporació i en els mitjans següents:
- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 31 de juliol de 2014.
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6678, de 4 d'agost de 2014.
III. Durant el tràmit d'informació pública i audiència dels possibles interessats no van formular-se reclamacions ni
suggeriments.
IV. En conseqüència, i en aplicació de la previsió continguda en l'apartat quart dels acords adoptats pel Ple de la
Diputació de Barcelona en la sessió de 24 de juliol de 2014, en no haver-se formulat cap reclamació o suggeriment, els
acords d'aprovació inicial han esdevingut definitius.
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Barcelona, 15 de setembre de 2014
El secretari delegat, José Luis Martínez-Alonso Camps
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