CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL
CONSORCI LOCALRET PER ESTABLIR UN MARC DE RELACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ, LA COORDINACIÓ I EL SEGUIMENT DELS ESTUDIS DE
PROVISIÓ DE BANDA AMPLA AL TERRITORI, ATORGATS EN EL MARC DEL
RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA XARXA DE
GOVERNS LOCALS, I ALTRES PROJECTES D’INTERÈS ESTRATÈGIC EN
L’ÀMBIT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ PER
ALS ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA

ENTITATS QUE INTERVENEN

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i
Cañizares, com a diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat
de la Informació de la Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya,
núm. 126, de Barcelona, que actua en nom i representació d’aquesta Corporació, i
assistit per el Secretari Delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18 de 13 d’abril,
publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.
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.
MANIFESTEN

I.- El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
les entitats locals de caràcter territorial, juntament amb les entitats municipalistes, amb
la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com
representar-los davant tota mena d’Administracions, d’empreses i organismes
relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes, la prestació de serveis de
comunicacions electròniques i l’administració electrònica.

II.-La Diputació de Barcelona està integrada en el Consorci Localret, com a membre de
ple dret, mitjançant conveni de cooperació interadministrativa, la minuta del qual va ser
aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 24 de juliol de 2018.
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III.- La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i
cooperació, està interessada a donar suport i potenciar la utilització de les Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació, i en el desenvolupament de les xarxes de
comunicacions electròniques als ens locals de la demarcació de Barcelona,
especialment a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió.
IV.- Des de la seva constitució com a Consorci, s’ha produït una estreta col•laboració
entre Localret i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions
electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als ajuntaments en
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

V.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova anualment, en el marc del
Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals, el Catàleg de serveis, 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.
Aquests estudis es consideren projectes estratègics d’interès per als ens locals de fins
a 50.000 habitants de la demarcació de Barcelona.
VI.- D’altra banda, constitueixen objectius del Consorci Localret, el següents (articles 7,
8 i 9 dels seus Estatuts):

Article 7
Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades.
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 drets i deures de cadascuna
de les parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitarse al reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades.
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Article 8

Constitueixen els objectius del Consorci els següents:
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 de la Comunicació...
j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin
en relació amb el desplegament de xarxes i prestació de serveis de
comunicacions electròniques, i en general, en el desenvolupament de les
Tecnologies de la Informació de la Comunicació.

Article 9
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d’altres les funcions
següents:
c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d’assolir les finalitats
esmentades en l’àmbit dels ens locals consorciats.

VII. Que les parts signants han manifestat la voluntat de la formalització del
corresponent conveni marc de col·laboració, que es qualifica de conveni
interadministratiu d’acord amb la lletra a) de l’article 47.2 de la Llei 40/2015.

Per tot l'exposat, i a l'empara del que disposen els articles 3 i del 47 a 53 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els articles 108 i següents
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, les administracions esmentades formalitzen el present document, que
es regirà per les següents,
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CLÀUSULES

Primera. Objecte.L’objecte del present conveni és establir un marc de relació entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret per a la realització, la coordinació i el seguiment dels
estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador
del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals, i altres projectes d’interès
estratègic en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per als ens
locals de la demarcació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona reconeix al Consorci Localret com l’entitat municipalista
especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i
desenvoluparà a través d’aquest Consorci projectes estratègics d’interès per als ens
locals de la demarcació de Barcelona. En particular, la Diputació de Barcelona
encarregarà al Consorci Localret la realització, la coordinació i el seguiment dels
estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats a ens locals en el marc del
règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals.

Segona. Obligacions de les parts
Per l’assoliment dels objectius del present conveni les parts es comprometen a:
Obligacions de la Diputació de Barcelona:


Formar part de la Comissió Tècnica i de Seguiment del present conveni,
integrada pel Director General del Consorci Localret i pel Director de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i assistida
pels tècnics que la mateixa Comissió determini.



Vetllar pel compliment del Protocol d’actuació aplicable als encàrrecs
relacionats amb els estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats a
ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa
de Governs Locals de la Diputació.



Aportar al Consorci Localret una quantitat econòmica , que determinarà la
Comissió Tècnica i de Seguiment i s’aprovarà anualment mitjançant addenda.
La quantitat fixada per a 2018 és de 80.000 euros, amb la distribució
pressupostària següent: 2018, 0 euros; 2019, 10.000 euros, i 2020, 70.000
euros.
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Obligacions del Consorci Localret:


Formar part de la Comissió Tècnica i de Seguiment del present conveni,
integrada pel Director General del Consorci Localret i pel Director de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i assistida
pels tècnics que la mateixa Comissió determini.



Elaborar, coordinar i fer el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla
al territori, atorgats a ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de
serveis del Pla Xarxa de Governs Locals, definits pels responsables de la
Diputació de Barcelona.



Emetre factura semestral, per un import corresponent al percentatge d’execució
dels estudis encarregats per part del responsables de la Diputació de
Barcelona, amb desglossament individual per ens local.



Remetre la memòria de les activitats realitzades, abans del 30 de març de l’any
següent al de la convocatòria del recurs del Catàleg de serveis

Tercera. Finançament .Anualment, s’aprova per part de la Corporació el Catàleg de serveis del Pla Xarxa de
Governs Locals. Per als projectes de provisió de banda ampla al territori , aprovats per
a l’any 2018 en la junta de govern de data ,25 d’octubre de 2018 l’import màxim es de
vuitanta mil euros ( 80.000 €). Aquest import serà finançat a càrrec del pressupost
corporatiu, amb la següent distribució per anys:

Any
Per a l’any 2019
Per a l’any 2020

Import
(en euros)
10.000
70.000

El Consorci Localret emetrà factures semestrals, per un import corresponent al
percentatge d’execució dels estudis encarregats per part del responsables de la
Diputació de Barcelona, amb desglossament dels estudis de banda ample finalitzats.
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Quarta.- Comissió Tècnica i de seguiment.
Es constitueix una Comissió Tècnica i de Seguiment del present Conveni, formada per
les persones que ostenten la Direcció General de Localret i la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió
actuarà assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte.

Tindrà les funcions següents:


Definir els projectes i iniciatives que seran desenvolupats pel Consorci Localret



Determinar per a cada exercici pressupostari l’import i les fórmules més
adequades per al finançament d’aquests projectes.



Reunir-se semestralment
seguiment dels projectes.

o a petició d’una de les parts, per tal de fer un

Cinquena.- Protocol d’actuació.
Pel que fa als encàrrecs relacionats amb els estudis de provisió de banda ampla al
territori, atorgats a ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del
Pla Xarxa de Governs Locals, la Comissió Tècnica i de Seguiment actuarà segons el
protocol d’actuació següent:

a. Recursos d’àmbit TIC del Catàleg de serveis
a.1 Publicació i comunicació
a.1.1 La Diputació de Barcelona (Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius) comunicarà formalment via correu electrònic al Consorci
Localret (Direcció General), la data de publicació del Catàleg de serveis de
la Diputació de Barcelona.
a.1.2 A la data de publicació del Catàleg de serveis, el Consorci Localret
(Presidència) comunicarà als Ens consorciats (Alcaldia, Presidència,...), els
recursos d’àmbit TIC que, en col·laboració amb el Consorci Localret, han
estat inclosos en el Catàleg de serveis publicat per la Diputació de
Barcelona.
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El contingut de la comunicació indicada anteriorment, es consensuarà entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci Localret en el marc de la Comissió Tècnica i de
Seguiment.
a.2

Sol·licituds rebudes
a.2.1 En les dates de venciment per a la presentació de les sol·licituds vinculades
als diferents recursos d’àmbit TIC inclosos en el Catàleg de serveis (en
endavant, data màxima de venciment), la Diputació de Barcelona (Cap del
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic) comunicarà formalment
via correu electrònic al Consorci Localret (Cap d’Infraestructures), la relació
de sol·licituds estimades per cada recurs d’àmbit TIC prestat en
col·laboració amb el Consorci Localret.

a.2.2. La Diputació de Barcelona (Cap del Servei d’Assistència Municipal i Suport
Estratègic), en un termini no superior a 15 dies naturals des de la data
màxima de venciment, entregarà al Consorci Localret (Cap
d’Infraestructures) una còpia de la documentació relativa a cadascuna de les
sol·licituds, d’acord al punt a.2.1, i comunicarà als Ens sol·licitants (Alcaldia,
Presidència,...) la col·laboració i intervenció del Consorci Localret en el
procés.
El contingut de la comunicació indicada anteriorment, es consensuarà entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, en el marc de la Comissió Tècnica i de
Seguiment.
b. Anàlisi de les sol·licituds
b.1

Anàlisi prèvia
En un termini no superior a 30 dies naturals des de la data màxima de venciment,
el Consorci Localret contactarà amb els Ens sol·licitants (Alcaldia, Presidència,...)
per tal de gestionar la convocatòria d’una reunió a la seu del Consorci Localret,
entre l’Ens sol·licitant, la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, amb
l’objecte d’analitzar i prioritzar eficientment les sol·licituds estimades.
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Aquestes reunions s’hauran de realitzar durant els 60 dies naturals posteriors a la
data màxima de venciment. En tot cas estaran condicionades a la disponibilitat
dels Ens sol·licitants.
b.2

Anàlisi tècnica

En un termini no superior a 5 dies des de la data de la darrera reunió realitzada
d’acord al punt b.1, la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret analitzaran
tècnicament, d’acord als criteris de valoració que constin per a cadascun dels
recursos d’àmbit TIC inclosos en el Catàleg de serveis, les sol·licituds estimades.
b.3 Anàlisi final.
En un termini no superior a 10 dies des de la data de la darrera reunió realitzada
d’acord al punt b.1, en el marc de la Comissió Tècnica i de Seguiment constituïda
d’acord amb el present conveni entre ambdues institucions, la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret elaboraran una proposta conjunta de priorització
tècnica de les sol·licituds analitzades d’acord al punt b.2, i identificaran en cada
cas l’àmbit del recurs.
Així mateix, s’acordarà per a quines sol·licituds el Consorci Localret donarà suport
als Ens sol·licitants, en la coordinació i/o l’elaboració dels estudis, projectes o
plans associats, i es determinarà en cada cas l’import global per al seu
finançament.

c. Desenvolupament.
c.1 El Consorci Localret coordinarà i/o elaborarà els estudis, projectes o plans acordats
segons el punt b.3. En aquest sentit, el Consorci Localret gestionarà la
convocatòria de les reunions a la seva seu.
c.2 La finalització dels estudis, projectes i plans requerirà del vist i plau de la Comissió
Tècnica i de Seguiment, i en cap cas el termini d’execució superarà un període de
24 mesos.
c.3 La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret lliuraran conjuntament a l’Ens
sol·licitant, els estudis, projectes o plans coordinats i/o elaborats pel Consorci
Localret.
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c.4 El Consorci Localret elaborarà i lliurarà a la Diputació de Barcelona la memòria de
les activitats realitzades, abans del 30 de març de l’any següent al de la
convocatòria del recurs del Catàleg de serveis.
Sisena.- Vigència.
El present Conveni estarà vigent des de la data de la seva signatura, i per un període
de 2 anys, d’acord amb la distribució de la despesa aprovada, data prevista per al
lliurament de tots els projectes encarregats, que són els següents:

Ens

NIF

Ajuntament
de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament
de Torelló

P0828500I

Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès
Ajuntament
de
Montornès
del Vallès

P0823800H

P0813500F

Ajuntament
de Gaià

P0808900E

Ajuntament
de
l'Ametlla
del Vallès

P0800500A

Actuació

Estudis per a
la provisió de
banda ampla
Pla de
desplegament
d'una xarxa
d'accés
municipal per
control i la
gestió de
serveis
urbans
Estudis per a
la provisió de
banda ampla
al territori
Montornès,
banda ampla codi 18112
Estudi banda
ampla
municipi de
Gaià
Estudi per a la
provisió de
banda ampla
urbanitzacions
Pinar i Portús,
i Turons del
Vallès de
l'Ametlla del
Vallès

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Puntuació

1840019422

18/Y/260732

16.100 €

87

1840023313

18/Y/260737

13.800 €

84

1840024532

18/Y/260736

16.100 €

80

1840025953

18/Y/260733

16.100 €

78

1840018113

18/Y/260735

6.418 €

74

1840016145

18/Y/260738

9.815 €

74

Núm.
registre
inicial PMT
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Setena.- Causes d’extinció i resolució
Extinció del conveni
Seran causes de resolució del conveni les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
- La resolució per acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- La denúncia prèvia, amb tres mesos d’antelació, per alguna de les parts.

Vuitena. Resolució de conflictes
En cas de discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les parts es
comprometen a resoldre-les per mitjà dels principis de col·laboració i bona fe
administrativa, de conformitat amb les atribucions atorgades a la Comissió de
Seguiment a la clàusula cinquena i sens perjudici de la competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu, per a la resolució de les qüestions litigioses que
puguin sorgir sobre la seva interpretació i compliment, de conformitat amb la lletra I de
l’article 110.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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