
Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret

Intervenen

D’una banda, el president de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer i Planas, d’acord 
amb el nomenament efectuat per acord del Ple de 31 de juliol de 2018, i facultat per acord de la
Junta de Govern de data 4 de setembre de 2018, assistit pel senyor Jordi Batllori, secretari 
general de la Diputació.

I de l’altra, el president del Consorci Localret, el senyor Xavier Fonollosa Comes, assistit en aquest 
acte pel senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general del Consorci.

Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascú intervé, així com la capacitat 
legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i per això,

Manifesten

I. Que mitjançant un acord del Ple de la Diputació de data 16 de desembre de 2014 es va aprovar 
l’adhesió de la Diputació de Girona al Consorci Localret. En el mateix acte es van aprovar els 
estatuts del Consorci.

II. Que el mateix acord va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre les dues entitats, en 
el qual es pacta l’aportació anual de la Diputació de Girona per a l’exercici 2015, així com la 
signatura de les corresponents addendes per determinar l’aportació anual de la Diputació en 
l’exercici corresponent.

III. Que en base a aquests antecedents, i mitjançant la present addenda, les parts determinen 
l’aportació de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, d’acord amb els següents:

Pactes

Primer. L’objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració interadministrativa entre la 
Diputació de Girona i el Consorci Localret és la col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consorci Localret per a l’exercici 2018.

Segon. La Diputació de Girona, com a membre del Consorci Localret, contribuirà a les despeses 



de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota de 66.000 euros per a l’any 
2018.

I en prova de conformitat, signen aquesta addenda en el lloc i data que tot seguit s’indiquen.
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