
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 31 DE MARÇ DE 2011 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 09.30 hores 
Hora que acaba: 13.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 24.03.11 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació incoació expedient de contractació servei de neteja de les 

vies públiques de Canet de Mar 
4) Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al Pla 

d’informació i vigilància contra incendis forestal (PVI) any 2011 
5) Relació de decrets des del dia 14 fins al dia 18 de març de 2011 
6) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 24.03.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 24 de març i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 



 

 
 

110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  30 de març de 2011, per import de 
44.071,30 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2011/6  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
gener de 2011. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de 
l’Alcladia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 31 de març de 2011, per 
import de 44.071,30 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2011/6 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA DE 
LES VIES PÚBLIQUES DE CANET DE MAR 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA 
INCENDIS FORESTALS ANY 2010 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les 
agrupacions de defensa forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI). 
 
Atès que el PVI es dissenya i es gestiona sota el compliment dels objectius 
següents: 

- Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la 
informació a la població. 

- Establir les eines i les estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i 
la propagació d’un incendi forestal. 



 

 
 

- Detectar els incendis forestals al més ràpid possible. 
- Col·laborar amb els dispositius de prevenció i d’extinció d’altres 

institucions. 
 
Atès que per assolir aquests objectius el Pla fomenta la participació de la 
societat en la prevenció dels incendis forestals i cobreix el màxim de territori 
forestal amb un cost raonable a través d’una vigilància mòbil, present i activa en 
les zones de més risc. 
 
Atès que la relació entre les ADF, els ajuntaments, la Diputació de Barcelona i 
altres institucions públiques i privades s’estableix mitjançant convenis 
administratius que defineixen les condicions de col·laboració, convenis que se 
signaran entre els mesos de febrer, març i abril i són vigents durant el període 
de vigilància. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb la diputació de 
Barcelona, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT D’ALELLA, L’AJUNTAMENT D’ARENYS 
DE MUNT, L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA, L’AJUNTAMENT DE 
CABRILS, L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC, L’AJUNTAMENT DE 
CALELLA, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L’AJUNTAMENT DE 
DOSRIUS, L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT 
DE MALGRAT DE MAR, L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES, 
L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE 
PALAFOLLS, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, L’AJUNTAMENT DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES, L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA, L’AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, 
L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, L’AJUNTAMENT DE 
SANT POL DE MAR, L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES, L’AJUNTAMENT 
DE SANTA SUSANNA, L’AJUNTAMENT DE TORDERA, L’AJUNTAMENT DE 
VALLROMANES, L’AJUNTA DE VILANOVA DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT 
DE VILASSAR DE DALT I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, PER A 
LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS 
INCENDIS FORESTALS 2011 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per President delegat de l’Àrea 
d’Espais Naturals, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d’acord amb la 
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149/2010, de 
data 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Núria Marcet i Palau, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació 
de data de 22 de març de 2010, publicat al BOPB núm. 77 de data 31 de març 
2010. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, representat pel President, Sr. Joan Aidrufeu 
i Orriols. 



 

 
 

AJUNTAMENT D’ALELLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i 
Roger. 
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Carles 
Móra i Tuxans. 
AJUNTAMENT D’ARGENTONA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Masó i 
Nogueras.  
AJUNTAMENT DE CABRILS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joaquim 
Colomer i Godàs . 
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Joaquim Arnó i Porras. 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Maria 
Juhé Mas. 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joaquim 
Mas i Rius. 
AJUNTAMENT DE DOSRIUS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Jo i 
Munné. 
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Rafael Ros Penedó. 
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. 
Conxita Campoy i Martí. 
AJUNTAMENT DE MARTORELLES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Romualdo Velasco López. 
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. 
Sr. Daniel Cortés Martín. 
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Valentí 
Agustí i Bassa. 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier 
Amor Martín. 
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, representat per l’Alcalde, 
l’Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, representat per l’Alcalde, 
l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert. 
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, representat per 
l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Montserrat Sanmartí i Pratginestós.  
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, representat per l’Alcaldessa, 
l’Il·lma. Sra. Núria Sans Palau.  
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Manel Mombiela i Simón. 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. 
Sr. Miguel Ángel Martínez Camarasa. 
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES, representat per 
l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Montserrat Cobo i Castellano.  
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep 
Monreal i Ribot. 
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joan Carles 
García i Cañizares. 
AJUNTAMENT DE VALLROMANES, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. 
Lourdes Prims Jané  
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Oriol Safont i Prat. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Llorenç Artigas i Planas. 
 



 

 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Que l’Ajuntament d’Alella, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Ajuntament  
d’Argentona, l’Ajuntament de Cabrils, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de 
Dosrius, l’Ajuntament  de la Roca del Vallès, l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar, l’Ajuntament de Martorelles, l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
l’Ajuntament de Palafolls, l’Ajuntament de Pineda de Mar, l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres, l’Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
l’Ajuntament de Santa Susanna, l’Ajuntament de Tordera, l’Ajuntament 
de Vallromanes, l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt (en endavant els Ajuntaments) tenen atribuïdes les 
competències sobre prevenció i extinció d’incendis, així com en matèria 
de protecció de medi, d’acord amb el que preveuen l’art. 25.2, lletres c) 
i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local i l’art. 63.3, 
lletres c) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

II. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) i 
Federacions d’ADF, són entitats privades amb personalitat jurídica 
pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, 
molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals. 

 
III. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant 

Federacions d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la 
realització d’actuacions i prestacions de serveis mancomunats entre les 
ADF associades. 

IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, 
les ADF i les Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any 
dins del programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis 
forestals el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus 

efectes, reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la 
col·laboració dels Ajuntaments i les ADF, els programes d’informació i 
vigilància contra incendis forestals.  

 
VI. Que la Federació d’ADF del Maresme coneix el Pla d’Informació i 

Vigilància contra Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat 
per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona. 

 
VII. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre 

exigeix el compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de 
prevenció. El seu objectiu és promoure la seguretat i salut dels 
treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de 
les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals. 

 



 

 
 

VIII. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de 
prevenció segons el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la 
reglamenta.  

 
IX. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès 

comú i que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i 
eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència 
d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc 
de la col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la 
Federació d’ADF del Maresme, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona, 
que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de 
Barcelona en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
de l’any 2011. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que 
representa. 

 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments, fent ús de les seves potestats que tenen atribuïdes, accepten 
la  participació de la Diputació de Barcelona i de les ADF en la vigilància i 
prevenció dels incendis forestals en els seus termes municipals. 
 
Els Ajuntaments adopten el compromís de col·laborar en el procés de selecció 
del personal que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb 
el que disposen les bases elaborades a l’efecte, per les que es regirà el procés 
de selecció del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a 
l’exercici 2011. 
 
Els Ajuntaments es comprometen a finançar les despeses generades pel 
consum de combustible, les reparacions i substitucions de les rodes dels 
vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la campanya, destinant 
a l’efecte la quantitat de: 
 
L’Ajuntament d’Alella amb una quantitat de 16,00.-€. 
L’Ajuntament d’Arenys de Munt una quantitat de 280,00.-€. 
L’Ajuntament  d’Argentona una quantitat de 280,00.-€. 
L’Ajuntament de Cabrils una quantitat de 32,00.-€. 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac una quantitat de 32,00.-€. 
L’Ajuntament de Calella una quantitat de 152,00.-€. 
L’Ajuntament de Canet de Mar una quantitat de 112,00.-€. 



 

 
 

L’Ajuntament de Dosrius una quantitat de 520,00.-€. 
L’Ajuntament  de la Roca del Vallès una quantitat de 512,00.-€. 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar una quantitat de 32,00.-€. 
L’Ajuntament de Martorelles una quantitat de 56,00.-€. 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès una quantitat de 184,00.-€. 
L’Ajuntament de Palafolls una quantitat de 288,00.-€. 
L’Ajuntament de Pineda de Mar una quantitat de 240,00.- €. 
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres una quantitat de 128,00.-€. 
L’Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta una quantitat de 416,00.-€. 
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles una quantitat de 400,00.-€. 
L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta una quantitat de 184,00.-€. 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar una quantitat de 120,00.-€. 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt una quantitat de 176,00.-€. 
L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles una quantitat de 160,00.-€. 
L’Ajuntament de Santa Susanna una quantitat de 248,00.-€. 
L’Ajuntament de Tordera una quantitat de 360,00.- €. 
L’Ajuntament de Vallromanes una quantitat de 392,00.-€. 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès una quantitat de 288,00.-€. 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt una quantitat de 360,00.-€. 
 
Tercer.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
3.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Maresme assumeix els següents compromisos:  
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i 
els Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el 
Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (selecció, hores 

extres, despeses i altres) 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic 

del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF 

federades a través d’una gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de 

control. 
 Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres 

de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona 
d’acord amb el que estableixen els articles del present conveni i el pressupost 
del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
3.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Maresme es compromet a: 
 



 

 
 

 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de 
seguretat laboral de totes les ADF federades, i la informació i formació 
dels seus treballadors a traves de la contractació d’una empresa 
especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 2. 

 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals dels treballadors respecte les característiques del seu lloc de 
treball, riscos que pot comportar i mesures de prevenció necessàries 
per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció individual necessari per 
a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el treball 
assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona 
d’acord el que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de 
l’annex 1. 
 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Maresme, les seves ADF 
federades i els Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb el Programa Tècnic i 
els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnicament i econòmicament en la selecció i 
contractació del personal de la federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i 
material tècnic necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de renting als 

possibles sinistres derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació 

de les determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i 

salut dels treballadors (article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures 

preventives i vigilància i control de la seva eficàcia (article 16  
de la Llei 31/1995). 

- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 
31/1995). 

- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats 
del seu treball (article 22 de la Llei 31/1995). 

 Satisfer a la Federació d’ADF del Maresme la quantitat de 114.261,17€ 
per cobrir les despeses de la manera següent: 

- Pla d’informació i vigilància:  112.906,17€ 
- Programa de seguretat laboral:  1.355,00€ 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt 
al present conveni (annex 1). 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat 
esmentada durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data 
els convenis hagin estat formalitzats per totes les parts. 



 

 
 

 
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la 
seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un 
balanç econòmic de la gestió del Pla. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat 
rebuda, la Federació d’ADF del Maresme ingressarà la diferència al fons 
provincial. En el cas que la despesa generada fos superior, per causes alienes 
a la Federació i en els conceptes recollits en el present conveni, la Diputació de 
Barcelona es compromet a regularitzar dita aportació. 
 
Cinquè.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
entitats signants d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de 
la normativa vigent en el marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals i a respondre solidàriament dels possibles danys i 
perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del Pla. 
 
Sisè.- Control financer. 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el 
control financer i comprovarà la justificació de les despeses generades en 
l'execució del Pla en relació amb les quantitats atorgades a les Federacions 
d’ADF. 
 
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la 
gestió de recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa 
Forestal, queda autoritzada a comunicar les dades personals dels empleats a 
les empreses contractades per a la gestió de les activitats necessàries per a 
prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que s’estableix en el 
present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i la Federació d’ADF del Maresme,  
es comprometen a complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals, i més concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 
de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i 
tractades en el procés de selecció i contractació del personal, així com les 
relatives a la gestió del Pla, únicament seran utilitzades per a la realització de 
les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Vuitè.- Seguiment del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la 
seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 



 

 
 

Novè.- Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la 
seva vigència fins el dia 31 de desembre de 2011. 
 
Desè.- Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les 
converses i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb 
anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar 
signada per totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades 
per a fer-ho.  
 
Onzè. - Causes de resolució del conveni. 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 

 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 

qualsevol de les parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el 

conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats 
signants del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni 
per alguna de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del 
dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s 
complidora/es. Aquesta resolució serà automàtica, i alliberarà la/les part/s 
complidora/es de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer des de la 
notificació practicada. 
 
Dotzè.- Règim jurídic. 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst 
específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, 
per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
conveni.  
 
Tretzè.- Jurisdicció. 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-
se en ordre a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-
administrativa. 



 

 
 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni 
en el lloc i data que s’assenyalen. 
  
ANNEX 1 
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 
PERSONAL   
(selecció, contractació, formació) 72.036,57 
VEHICLES   
(rènting, assistència)  39.033,60 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS DE CONTROL   
(vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 836,00 
ALTRES   
(imprevistos, altres) 1.000,00 
TOTAL PVI 112.906,17 
    
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 147,00 
Reconeixement mèdic 416,00 
Prevenció aliena rl 792,00 
TOTAL PRL 1.355,00 
    
TOTAL CONVENI 114.261,17 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ 

 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, 
paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió 
de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells 
jeràrquics d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció 
de riscos laborals. Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les 
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i 
els recursos necessaris per a realitzar l’acció de prevenció de riscos laborals a 
l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla 
d’informació i vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres 
mesos d’estiu. En aquest projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i 
les Associacions de Defensa Forestal.  



 

 
 

 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es 
duran a terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas 
de contractació temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de 
prevenció de riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. 
INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  
 

1. En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el 
pla de prevenció a seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les 
parts.  

 
2. Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir 

quines són les accions necessàries per protegir la seguretat i la salut 
dels treballadors, amb la col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, que proporciona la descripció de les 
tasques i la informació necessària.  

 
3. La planificació conté les accions correctores o preventives que són 

necessàries en funció del riscos detectats.  
 
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i 
material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  
 

 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant 
sessions organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també 
participa el Servei de Prevenció i a les que assisteixen tots els 
treballadors abans de l’inici de l’activitat.  

a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de 
l’activitat.  

b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones 
forestals.  

c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada 
laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols 
d’actuació i les mesures d’emergència. Són establertes i conegudes per 
tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  

 Coordinació d’activitats empresarials.  
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als 

treballadors els equips necessaris i adequats per a la seva feina ( 
calçat, gorra, vehicle, ...), que són proporcionats per la Diputació de 
Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  

a. Determinar els equips necessaris.  



 

 
 

b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de 

vigilància sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els 
reconeixements mèdics específics als treballadors que ho consenteixen 
i el estudi de salut col·lectiva ( estudi epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del 
personal tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la 
informació sobre els incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les 
investigacions i establir les mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha 
de rebre la informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com 
prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la 
campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del 
treballadors nous que ho consentin, els reconeixements mèdics segons el 
protocol corresponent. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma 
sistemàtica, es porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els 
casos inclouen les proves específiques que s’han de aplicar per protocol a 
cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors 
i amb una periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics 
més complerts, on s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, 
hipertensió arterial, respiratori, etc. que encara que puguin no tenir una relació 
directa amb els riscos del lloc de treball si permeten aconsellar al treballador 
sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al lloc de treball com 
fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits 
tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 



 

 
 

EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació 
cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats 
i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, 
Bragard)  
 
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 
ANALÍTICA EN SANG:  
 
Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte 
de plaquetes.  
Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, 
i triglicèrids.  
 
ANALÍTICA D’ORINA:  
 
Bioquímica i sediment d’orina.   
 
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L 
(INPREIN) PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER 
LA CAMPANYA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS 
FORESTALS ANY 2011 
  

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, 
segons el número de treballadors i proves realitzades.  
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual 
  

37,29 
 Total Euros 37,29 

(Preu sense I.V.A.) 



 

 
 

31/12/2011. Preu exempt de I.V.A.  
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o 
complementen la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció 
que assumirà contractualment el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació 
d’equips de treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans 
de seguretat i salut o actuació com a coordinador de seguretat en obres segons 
disposa el RD 1627/97; presència de recursos preventius quan els riscos es 
veuen agreujats, segons disposició de la Llei 54/2003, i altres que requereixin la 
intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis específiques de 
contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge, 
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de 
medicina del treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa 
contractant i que també es facturaran a part de les activitats contemplades en 
aquest pressupost.  
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència 
d’un contracte el qual es signarà expressament per ambdues parts amb 
posterioritat. Institut de Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar 
les vigents tarifes.  

PAGAMENT SUBVENCIONAT  
 

Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència de la Tinència 
d’Alcaldia de Medi Ambient i Educació en virtut de les delegacions efectuades 
per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i 
Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb altres ajuntaments i ADF de la comarca per poder organitzar 
el programa de vigilància complementària contra incendis forestals. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 112,00 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 51 16900 21001 de prevenció d’incendis forestals del vigent 
pressupost ordinari. 
 
TERCER.- Facultar la tercera tinenta d’alcalde de Medi Ambient i Educació, la 
senyora Sílvia Tamayo Mata, perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l’efecte oportú. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 FINS AL DIA 18 DE MARÇ DE 
2011 
 
Núm. Data Resum Observacions 

220 14/03/2011 Inscripció al registre d'entitats Alcalde 
221 14/03/2011 Canvi de nom franfurt Vg. De la Mercè, xx Sílvia Tamayo 
222 14/03/2011 Assabentat centre d'estètica C/ Pirineus, xx Sílvia Tamayo 
223 14/03/2011 Assabentat centre estètica Riera Buscarons, xx Sílvia Tamayo 



 

 
 

Núm. Data Resum Observacions 
224 14/03/2011 Venda d'un nínxol Cati Forcano 
225 15/03/2011 Autorització venda plaça aparcament riera Gavarra, xx Alcalde 
226 15/03/2011 Requeriment compliment mesures correctores empresa 

HI'TEX 2008 
Sílvia Tamayo 

227 15/03/2011 Requeriment compliment mesures correctores empresa 
ALETEX 2008 

Sílvia Tamayo 

228 15/03/2011 Aprovació manament de pagament a justificar Alcalde 
229 15/03/2011 Lloguer de l'envelat festa Fer l'Indi Sílvia Tamayo 
230 15/03/2011 Baixes padró Alcalde 
231 16/03/2011 Llicència primera ocupació C/ Cedró, xx Cati Forcano 
232 16/03/2011 Compareixença RCA núm. 4/2011-2 Alcalde 
233 16/03/2011 Despeses Setmanals Aclalde 
234 17/03/2011 Instal·lació circ Àlex Sabata Sílvia Tamayo 
235 17/03/2011 Canvi nom cementiri  Cati Forcano 
236 17/03/2011 Concedir a Tupinamba, pròrroga per aportar 

documentació 
Sílvia Tamayo 

237 17/03/2011 Canvi nom cementiri  Cati Forcano 
238 17/03/2011 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
239 17/03/2011 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
240 17/03/2011 Aprovació 5a certificació obres plataformes elevadores Alcalde 
241 18/03/2011 Assabentat merceria C/ Castanyer, xx local xx Sílvia Tamayo 
242 18/03/2011 Canvi de nom papereria R. Gavarra, xx Sílvia Tamayo 
243 18/03/2011 Ajuts segon termini llar d'infants Sílvia Tamayo 

 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 13.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


