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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 30 de novembre de 2017
(PLE2017000021 ), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
3.1.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ADHESIÓ AL CONSORCI LOCALRET
(X2017031007)
««Localret és el consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar
de forma conjunta en aspectes relacionats amb el desplegament de les xarxes i serveis de
telecomunicacions, així com per actuar en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels
governs locals en l’impuls de la societat de la informació.
D’acord amb l’informe favorable emès pel cap de l’Àrea d’Administració Electrònica i
Atenció al Ciutadà de data 27 d’octubre de 2017, d’adhesió a l’esmentat consorci atès que
les diverses eines i serveis que ofereixen poden ser d’interès municipal (77dba5bc-6b1f478e-a1bb-5f31522cac9b) ;
Vist que hi ha la previsió de crear una aplicació pressupostària per assumir la despesa que
comportarà l’adhesió a aquest consorci: 13 49100 46700Quota anual Localret, per a la
propera anualitat de 2018;
Per la qual cosa, es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Sant Feliu de Guíxols al Consorci
local Localret, constituït pels municipis catalans, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es
regeix el Consorci, publicats al BOP de Girona núm. 55 d’1 de maig de 1997, modificats per
l’Assemblea General del Consorci Localret en data 27 de novembre de 2014 i publicada la
refosa en el DOGC núm. 6877, de 22 de maig de 2015.
Segon: Aquesta adhesió tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018, condicionada a
l’existència de crèdit per assumir la despesa.
Tercer: Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de
presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense
necessitat de nou acord.
Quart:Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords.
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Cinquè:Notificar els presents acords al Consorci local Localret, als efectes previstos a
l’article 3 dels Estatuts del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.»
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S’aprova la proposta per unanimitat.
»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 12 de desembre de 2017
Vist i plau,
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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