
 

 

 

ADDENDA AL 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 

 
 
 

INTERVENEN 
 
 
D'una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona, segons la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7731/16 de data 28 de juliol de 2016, publicat al BOPB de 3 d’agost 
de 2016. 
 
 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en la seva condició de President del 
Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi 
Cases i Pallarès. 
 

 
ANTECEDENTS 

 
 
I. Que en data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci 

LOCALRET varen subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la 

col·laboració interadministrativa entre ambdues entitats i la integració de la 

Diputació de Barcelona com a membre de ple dret de l’esmentat Consorci.  

 
II. En aquest Conveni, concretament en la clàusula Cinquena  es preveia  que “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”. 

 

III. A la clàusula Sisena s’estableix “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”.  

 

IV. Que en els Estatuts del Consorci LOCALRET, aprovats en data 24 de juliol de 2014 

i modificats en data 22 de maig de 2015, a l’article 7 es regulen les relaciones de 

col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades, i diu textualment:  

 

“7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats 
consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic. 
 
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través 
d’un conveni de col·laboració que, necessàriament haurà d’incloure les finalitats 
d’interès públic que es pretenen aconseguir, els dret i deures de cadascuna de 
les parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al 
reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades 

 
7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir 
la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals 
consorciats”. 

 
 

V. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de 
desembre de 2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis 2017, el seu règim regulador i 
la convocatòria per a la concessió de recursos, que incorpora un recurs tècnic, 
consistent en la redacció d’estudis de provisió de banda ampla al territori, que es 
consideren projectes estratègics d’interès per als ens locals catalans, adreçats a 
entitats locals de fins a 50.000 habitants. 

 
 

VI. Que els Serveis de la Diputació de Barcelona i del Consorci LOCALRET, un cop 
feta l’avaluació tècnica de les sol·licituds rebudes en relació al recurs de catàleg 
d’estudis de provisió de banda ampla al territori i d’acord amb els criteris que allí 
es tenen, l’eleva a  la Comissió de Seguiment.  

 
 

VII. Que en data 12 de setembre de 2017, la Comissió de Seguiment, en l’exercici de 
les seves funcions, va acordar el finançament de projectes estratègics d’interès 
per als ens locals catalans per a l’any 2017, consistents en la redacció d’estudis 
de provisió de banda ampla al territori, que tot seguit s’indiquen: 

 
 
 
 
 



 

 

 

Codi XGL Ens 

17/Y/245572 Ajuntament de Cervelló 

17/Y/245594 Ajuntament de La Pobla de Lillet 

17/Y/245587 Ajuntament de Sant Feliu Sasserra  

17/Y/245603 Ajuntament de Vilanova de Sau 

17/Y/245577 Ajuntament de Ripollet  

17/Y/245579 Ajuntament de Torrelavit 

17/Y/245575 Ajuntament de Muntanyola 

17/Y/245590 Ajuntament de Sant Mateu de Bages 

17/Y/245596 Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola 

17/Y/245599 Ajuntament d’Alpens 

17/Y/245600 Ajuntament de Rupit i Pruit 

17/Y/245595 Ajuntament de El Bruc 

17/Y/245583 Ajuntament de Fonollosa 

17/Y/245581 Ajuntament de Vilanova del Vallès 

17/Y/245588 Ajuntament de l’Esquirol 

17/Y/245584 Ajuntament de Vilassar de Mar 

17/Y/245574 Ajuntament de Badia del Vallès 

17/Y/245586 Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

17/Y/245578 Ajuntament de Bigues i Riells 

17/Y/245576 Ajuntament d’Ullastrell 

17/Y/245589 Ajuntament de Vilada 

17/Y/245582 Ajuntament de Castellterçol 

17/Y/245604 Ajuntament de Collsuspina 

17/Y/245598 Ajuntament de Rellinars 

17/Y/245593 Ajuntament de Tavèrnoles 

17/Y/245592 Ajuntament de Bellprat 

17/Y/245585 Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà 

17/Y/245597 Ajuntament de Sobremunt 

17/Y/245580 Ajuntament de Castellfollit del Boix 

17/Y/245602 Ajuntament d’Argençola 

17/Y/245573 Ajuntament de Viver i Serrateix 

17/Y/245601 Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

17/Y/245591 Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 

 
 
 
VIII. Que en data 26 de setembre de 2017, per decret núm. 9103, es va aprovar 

l’atorgament d’un recurs tècnic per a la realització de les actuacions d’estudis per 
a la provisió de banda ampla al territori, en el marc del Catàleg de Serveis de 
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.   

 

 

 

 

 

 



 

 

PACTES 
 
 
Primer.- Les parts acorden que la Diputació de Barcelona anualment, i d’acord amb la 
Comissió de Seguiment constituïda a l’efecte, segons el previst a la clàusula Sisena 
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, determinarà l’import a satisfer anualment per part de la Diputació de 
Barcelona al Consorci per a la realització de projectes estratègics d’interès per als ens 
locals catalans.  
 
 
Segon.- Les parts acorden que aquesta addenda tindrà una vigència d’un any a 
comptar des de la seva signatura, data màxima prevista pel lliurament de tots els 
projectes encarregats.  
 
 
Tercer.- La Diputació de Barcelona farà l’encàrrec al Consorci LOCALRET, en el marc 
del Conveni de col·laboració interadministrativa signat amb la Diputació de Barcelona, 
la realització dels estudis de banda ampla en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, atorgats per Decret núm. 9103, 
pels imports que a continuació es detallen: 
 

Ens Import 

Ajuntament de Cervelló 12.075,00 €     

Ajuntament de La Pobla de Lillet 7.173,00 €  

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra  12.075,00 € 

Ajuntament de Vilanova de Sau 6.418,00 €   

Ajuntament de Ripollet  18.400,00 €   

Ajuntament de Torrelavit 8.625,00 €   

Ajuntament de Muntanyola 7.475,00 €   

Ajuntament de Sant Mateu de Bages 6.795,00 €   

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola 6.418,00 €   

Ajuntament d’Alpens 6.418,00 €   

Ajuntament de Rupit i Pruit 6.418,00 €   

Ajuntament de El Bruc 14.723,00 €   

Ajuntament de Fonollosa 8.625,00 €   

Ajuntament de Vilanova del Vallès 10.925,00 €   

Ajuntament de l’Esquirol 7.928,00 €   

Ajuntament de Vilassar de Mar 13.800,00 €   

Ajuntament de Badia del Vallès 13.800,00 €   

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 14.723,00 €   

Ajuntament de Bigues i Riells 12.075,00 €   

Ajuntament d’Ullastrell 7.928,00 €   

Ajuntament de Vilada 7.928,00 €   

Ajuntament de Castellterçol 8.223,00 €   

Ajuntament de Collsuspina 6.418,00 €   

Ajuntament de Rellinars 6.795,00 €   

Ajuntament de Tavèrnoles 9.815,00 €   

Ajuntament de Bellprat 6.040,00 €   



 

 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà 6.038,00 €   

Ajuntament de Sobremunt 6.040,00 €   

Ajuntament de Castellfollit del Boix 6.418,00 €   

Ajuntament d’Argençola 14.723,00 €   

Ajuntament de Viver i Serrateix 12.075,00 €   

Ajuntament de Sant Martí Sarroca 7.928,00 €   

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 6.418,00 €   

 
 
Quart.- Les parts acorden que l’import destinat al desenvolupament de projectes 
estratègics d’interès per als ens locals catalans per a l’exercici 2017, consistents en 
estudis per a la provisió de banda ampla al territori, és de tres-cents set mil sis-cents 
setanta-sis euros (307.676,00 €), IVA inclòs, que es farà efectiu a càrrec de l’aplicació 
pressupostària següent G/1420000/49100/46285.  
 
A tal efecte es presentaran factures semestrals que hauran de recollir el 
desglossament dels estudis de banda ampla finalitzats. 
 
 
Cinquè.- La resta de clàusules del conveni signat en data 2 d’octubre de 2014 
continuen plenament vigents.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni subscrit en 

data  2 d’octubre de 2014, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats 

en l’encapçalament.  
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