Conveni de colꞏlaboració interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Montsià i el Consorci LOCALRET per a la
integració de la Corporació com a membre de ple dret d'aquest
Consorci
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, dona fe de l'acte.
I de l'altre part, en Sr. Joan Roig Castell President del Consell Comarcal del Montsià i
amb domicili social a la plaça Lluís Companys, s/n d’Amposta, que actua en el seu
nom i representació i assistit pel Sr. Gregorio Juárez Rodríguez, com a Secretari
General, dona 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 Consorci els següents:
a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans.
b) 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.
c) Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o
aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions
electròniques.

h) 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.
i) Establir relacions de colꞏlaboració amb altres entitats públiques no
consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò
disposat en l’article 7.
j) 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 dels
esmentats Estatuts, 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, d’acord amb els Estatuts, entre les entitats que podran ser membres del
Consorci estan les entitats locals catalanes de caràcter territorial, com ara els Consells
Comarcals, que hagin expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. La
integració 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.
IV. Que el Ple del Consell Comarcal del Montsià, de conformitat amb l'article 3.3 dels
Estatuts del Consorci, mitjançant acord de 20 de febrer de 2019, va aprovar inicialment
l’adhesió al Consorci Localret i els seus Estatuts.
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:

PACTES
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte del present conveni de colꞏlaboració interadministrativa és formalitzar la
integració del Consell Comarcal del Montsià com a membre de ple dret del Consorci
Localret, un cop adoptat en data 20 de febrer de 2019 pel Ple d’aquest Consell
Comarcal l’acord inicial d’adhesió i d’aprovació dels seus Estatuts, així com la seva
aprovació per part del Consorci en data 23 de setembre de 2019, en virtut d’allò que
disposa l’article 3 dels Estatuts del Consorci.
SEGON.- ÀMBIT I EFECTES
La integració del Consell Comarcal del Montsià com a membre de ple dret del
Consorci Localret comporta l’adquisició dels mateixos drets i obligacions que la resta
d‘ens consorciats.
En relació a la participació en els òrgans colꞏlegiats de govern del Consorci, els
Consells Comarcals tindran:
-

-

1 representant a l’Assemblea general del Consorci
1 representant a la Comissió Delegada de l’Assemblea, per cada tram
de deu Consells comarcals amb un màxim de quatre. S’assignarà un
representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram
de deu Consells.
1 representant al Consell d’Administració, per cada tram de deu
Consells comarcals amb un representant com a mínim, cas de no
arribar a constituir un primer tram de deu Consells.

El Consell Comarcal del Montsià, i la resta de Consells comarcals que s’hagin integrat
en el Consorci, proposaran els representants esmentats.
TERCER.- OBLIGACIONS ECONÒMIQUES.
El Consell Comarcal del Montsià, com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà
a les despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota
anual de MIL-DOSCENTS (1.200,00) EUROS, quantitat que es podrà actualitzar
anualment segons disposi l’Assemblea d’aquest Consorci.
QUART.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constitueix una Comissió de Seguiment del present Conveni, formada pel Director
General de LOCALRET i pel Gerent del Consell Comarcal del Montsià. Aquesta
Comissió actuarà assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte.
Aquesta Comissió es reunirà quan ho solꞏliciti alguna de les parts.

CINQUÈ- DURADA I RESOLUCIÓ
L'adhesió del Consell Comarcal del Montsià és indefinida, sens perjudici del seu dret
de separació en qualsevol moment, d’acord amb el que disposa l’article 32 dels
Estatuts del Consorci.
SISÈ.- NATURALESA JURÍDICA I RESOLUCIÓ DE QÜESTIONS LITIGIOSES
Aquest Conveni de colꞏlaboració té naturalesa jurídico-administrativa i, i es regeix pel
que estableixi la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 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
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, en la data i el lloc que tot
seguit s’indiquen.
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