CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMISTRATIVA PER LA
INTEGRACIÓ COM A MEMBRE DEL CONSORCI LOCALRET DEL
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
Barcelona, 14 de març de 2019

REUNITS :
D'una part, en Xavier Fonollosa i Comas, President del Consorci LOCALRET, amb
domicili en el carrer Llacuna, 166 planta 9 de Barcelona, assistit pel Sr. Jordi Cases i
Pallarès que, com a Secretari General, que en dóna fe de l'acte
I de l'altre part, en Ramon Moliner i Serra, President del Consell Comarcal de la
Cerdanya amb CIF núm.P1700016G i amb domicili social a la plaça del Rec, 5, de
Puigcerdà, que actua en el seu nom i representació i assistit pel Sr. Antonio Macias
Barrachina, que actua com a secretari, que en dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a formalitzar el
present conveni i en conseqüència.

MANIFESTEN:
I. Que l'article 8 dels vigents Estatuts del Consorci Localret estableix com objectius
d'aquest Consori els següents:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans.
Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i
iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions
electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i
de la Comunicació.
Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica.
Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés
d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i,
en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del
procés.
Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure
acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de
concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.
Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i
preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li
delegui.
Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions
municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques.
Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i
davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC.
Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la
realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en l’article 7.

•

Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació
al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en
general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

II. Que per acomplir amb els seus objectius, de conformitat amb l'article 9 del seus
Estatus social, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions següents:
•
•
•
•
•
•

Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions, d'empreses i
organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes i amb la prestació de
serveis de comunicacions electròniques.
Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de les
institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració electrònica i el
foment de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d'assolir les finalitats esmentades en
l'àmbit dels ens locals consorciats.
Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que s'hauran de seguir en la
implantació de les TIC.
Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar, contractar i
fiscalitzar les accions corresponents.
Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis
específics i d'assessorament especial.

III. Que els esmentats Estatuts socials disposen que entre les entitats que en podran
ser membres hi ha aquelles entitats locals catalanes de caràcter territorial com poden
ser els Consells Comarcals sempre que hagin exprressat la seva voluntad d'integrar-se
en el Consorci.
IV. Que el Consell Comarcal de la Cerdanya està interessat en integrar-se com a
membre de ple dret d'aquest Consorci i, per tant, de conformitat amb l'article 3.3
mitjançant l'acord del seu Ple comarcal del dia 24 de setembre de 2018 es va adoptar
l'acord d’aprovació de la minuta de Conveni i en data 17 de desembre de 2018,
l’acord d’aprovació inicial d'adhesió i d'aprovació dels Estatuts d'aquest Consorci.
V. Que per tal de dur a terme aquesta integració el Consell d'Administració d'aquest
Consorci del passat 9 d’octubre de 2018 va aprovar acceptar l'ampliació dels seus
membres amb l'adhesió d'aquest Consell Comarcal i l'aprovació del text del present
Conveni de de cooperació interadminsitrativa
VI.- Que ambdues parts en virtuts de l’anteriorment exposat subscriuren el present
conveni específic en vers les següents

PACTES
Primer.- OBJECTE
El present Conveni té per objecte formalitzar la integració del Consell Comarcal de la
Cerdanya com a nou membre de ple dret del Consorci Local un cop aprovada per
aquest Consell Comarcal tant l'adhesió al Consorci Localret com els Estatuts socials
d'aquest en virtud de l'acord adoptat del seu Ple comarcal en el dia indicat en la part
expositiva, a més del text del present conveni, així com per la seva acceptació per part

del Consell d'Administració d'aquest Consorci en la data també indicada en la part
expositiva en compliment al que disposa l'article 3.3 dels esmentats Estatuts Socials.
Segon.- Àmbit i efectes
Amb la signatura del present conveni de cooperació interadministrativa el Consell
Comarcal de la Cerdanya passa a ser membre efectiu d'aquest Consorci Localret i
podrà exercici com a tal el seus drets i obligacions, assolint els objectius i finalitats del
Consorci descrits en la part expositiva
Així mateix aquest Consell Comarcal podrà participar i ser membre des tots els òrgan
de Govern en que tingui dret a participar o sigui designat en els termes que s'estableixi
en els Estatus socials i altres normes de desenvolupament.
Tercer.- Obligacions econòmiques.
A més de les que puguin aprovar els organs de govern del Consorci Localret, de
conformitat amb el que disposa l'article 28.3 dels Estatuts social, el Consell Comarcal
de la Cerdanya compromet a abonar anualment en concepte d'aportació econòmica la
quantitat de MIL DOS-CENTS (1.200,00) EUROS, quantitat que es podrà actualitzar
anualment segons disposi l'òrgan de govern competent d'aquest Consorci.
L'abonament anual d'aquesta quantitat es farà dins del tres mesos naturals de cada
any. No obstant això, per aquest any 2019 l'abonament es podrà realitzar fins el 31 de
desembre d'enguany.
La falta de pagament d'alguna d'aquestes aportacions supondrà la suspensió dels
drets que com a membre tingui d'acord amb els Estatus socials i normes que els
desenvolupin.
Quart.- Durada i resolució
L'adhesió del Consell Comarcal de la Cerdanya es indefinida sens perjudici que el
Consorci Localret acordés la seva dissolució a través de l'òrgan de governació
competent.
No obstant això, aquest Consell Comarcal es podrà separar i deixar de ser-ne membre
en qualsevol moment quan així ho consideri oportú sempre que ho notifiqui així per
escrit a l'Assemblea General del Consorci i es compleixin els requisits que estableix
l'article 32.2 dels Estatuts socials.
Cinquè. Resolució de qüestions litigioses
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment
d’aquest Conveni entre el Consell comarcal ja sigui amb el propi Consorci o amb algun
dels altres membres, seran de coneixement i competència dels òrgans de govern del
Consorci i de persistir, de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest
Conveni, que s’entén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a
l’encapçalament.
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