Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet (Barcelona),

L’Ajuntament de Ripollet està interessat en donar suport i potenciar la
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques en tot el
municipi. Amb aquesta voluntat des de l’Ajuntament s’ha contactat amb Localret
per tal de rebre assessorament en qüestions relatives al desenvolupament de les
diferents xarxes de comunicacions electròniques així com en les actuacions
incloses dins l’àmbit de les TIC. Aquests recents contactes, i a tenor del criteri
dels professionals tècnics dels Serveis Informàtics i de l’Enginyeria Municipal,
postulen, de forma clara, a favor de la necessitat i la idoneïtat de la integració
de l’Ajuntament de Ripollet al Consorci Localret.
Segons amb els estatuts que regeixen el Consorci, s’estableix una quota anual a
pagar per cada ens integrat que dependrà del número d’habitants; en aquest cas
i segons el Cens oficial d’habitants de 2018, Ripollet té 38.347 habitants, i per
tant resultaria un total per a l’exercici 2020 de 4.486,60 Euros, establint com a
unitat de càlcul 0,117€/habitant.
Vist allò que l’article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP) estableix que les entitats locals, així com els organismes
i entitats dependents, podran adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada
d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei,
vista la proposta formulada per la regidoria de Serveis Econòmics, els informes
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En aquest sentit, la principal missió del Consorci Localret és prestar serveis i
oferir assessorament als ens locals en la preparació i execució de les polítiques
locals per al desenvolupament de la societat del coneixement i en el
desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels ciutadans. Actualment
són més de 800 els ens locals que formen part de Localret, a més de comptar
amb el suport des del seu naixement, l’any 1997, de les dues entitats
municipalistes catalanes: l’FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM
(Associació Catalana de Municipis i Comarques).
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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
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per millorar l’acció dels
governs locals en l’impuls de la societat de la informació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Acord d’integració de l’Ajuntament de Ripollet al Consorci local
Localret.

A

C E R T I F I C O : Que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 30 d'abril de
2020, adoptà entre altres l’acord següent, per unanimitat dels 21 membres
presents en el moment de la votació, que de fet i de dret integren la Corporació,
el que suposa el quòrum legal establert per a l’adopció del referit acord :

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

f47c370524a546e0a841658d1f1fb181001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

José María Osuna López
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Pel que fa
integració,
mitjançant
l’aprovació
Localret.

a la despesa corresponent a l’exercici 2020 derivada de la present
haurà de dotar-se pressupostàriament crèdit adequat i suficient,
l’oportuna modificació del pressupost, prèviament o simultània a
definitiva de la integració de l’Ajuntament de Ripollet en el consorci

Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública, durant trenta dies hàbils,
a efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció
d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Cas de no
presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de
nou acord.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a l’execució dels presents acords.

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació,
segons el que autoritza l’article 206 del ROFRJEL, amb el vistiplau del senyor
alcalde.

Ripollet, a data de la signatura electrònica

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

f47c370524a546e0a841658d1f1fb181001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -
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Cinquè.- Notificar els presents acords al Consorci Localret, als efectes previstos
a l’article 3 dels Estatuts del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya
i a l’Associació Catalana de Municipis.

CVE 2020014431

05/05/2020 Alcalde

Atesa que la integració de l’Ajuntament de Ripollet al Consorci local Localret
comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, autoritzi
el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 174.1 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març).

Data 17-6-2020

Segon.- Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquesta
integració, ascendent a 4.486,60 euros per l’any 2020.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Aprovar inicialment la integració de l’Ajuntament de Ripollet al
Consorci local Localret, constituït pels municipis catalans, l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, així com aprovar
també els Estatuts pels quals es regeix el Consorci, publicats al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en data 25 d’abril de 1997, modificats per
l’Assemblea General del Consorci Localret en data 27 de novembre de 2014 i
publicada la refosa en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 22 de
maig de 2015, i que s’adjunten com a annex a la present proposta d’acord.

A

emesos a l’efecte, i de conformitat amb el Dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Centrals, s’acorda:

