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Conveni entre l’«Ajuntament» i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a
l’elaboració i actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció
civil de la comarca de l’Alt Penedès

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2009

Reunits d'una banda el senyor Francesc Olivella i Pastallé, el qual actua en
nom i representació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP), en ús de
les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la
Comissió de Govern en sessió de 12 de març de 2009.

I,
de
l'altra,
el
senyor
«Nom_alcalde»
«Cognom1_alcalde»
«Cognom2_alcalde», el qual actua en nom i representació de l’«Ajuntament»
(Alt Penedès), en ús de les facultats de representació concedides per l’article
53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de
col·laboració i
ANTECEDENTS

I- Que per Ordre IRP/407/2007, de 8 de novembre, es va obrir convocatòria per
a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició
d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per
a l'elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil, i se
n’aprovaven les bases (DOGC núm. 5009, de 15 de novembre de 2007). Ordre
a la qual el Consell Comarcal es va acollir per acord de la Comissió de Govern
de 20 de desembre de 2007, sol·licitant subvenció per a l’elaboració del Pla
d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil (PAS-PC) del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.
II- Que la Comissió de Govern de 18 de setembre de 2008 va aprovar acceptar
la subvenció concedida per la Direcció General de Protecció Civil del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya per a l’elaboració del PAS comarcal.
III- Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
(Correcció d'errades en el DOGC núm. 2406, pàg. 6158, de 5.6.1997)
(DOGC 2401 de 29.05.1997) en el seu article 50, defineix i regula els PAS:
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1. Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de
protecció civil a Catalunya. Exerceixen les funcions establertes per
aquesta Llei i qualsevol altra normativa que, sense contravenir-la, resulti
necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les
persones, dels béns i del medi ambient.
2. Els consells comarcals han de prestar suport, assistència i cooperació a
les funcions municipals de protecció civil.
3. Els consells comarcals poden crear i mantenir un centre de coordinació
d'emergències comarcals, per delegació expressa dels municipis
interessats, que ha d'estar comunicat i s'ha de coordinar amb els centres
municipals de coordinació operativa i amb el Cecat.
4. Correspon als consells comarcals d'elaborar i aprovar els plans
d'assistència i suport en matèria de protecció civil, per als municipis de
llur àmbit. S'han d'establir per reglament el contingut i el procediment per
a aprovar-los.
5. Aquests plans han d'ésser homologats per la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya i han de respectar els plans municipals de protecció
civil.
IV. Que d’acord amb els principis de les relacions entre les administracions
públiques, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i els Ajuntaments de la
comarca interessats fixen voluntàriament i, de comú acord, el contingut del
deure de col·laboració a través d’aquest conveni.

I, en mèrits de tot el que s'ha exposat, ambdues parts convenen en els
següents
PACTES
PRIMER- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de
col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’«Ajuntament»
per dur a terme la redacció del Pla d’Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil de la comarca de l’Alt Penedès.
SEGON- L’«Ajuntament» facilitarà al Consell Comarcal tota la documentació i
informació necessària per a dur a terme l’objecte del present conveni.
Igualment, l’Ajuntament autoritza al CCAP perquè obtingui la informació i la
cooperació d’altres administracions públiques i, específicament, les dades dels
plans de protecció civil elaborats per la Diputació de Barcelona, incloses les
dades personals que es requereixin per elaborar el Pla.
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TERCER- El Consell Comarcal posarà els mitjans necessaris per a la redacció i
homologació del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil a la
comarca de l’Alt Penedès.

QUART- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades
personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions
facilitades pels responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte
del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i
evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que
estableix el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades personals,
en el nivell que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4.

CINQUÈ- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins que finalitzi
l’objecte d’aquest.

SISÈ- Són causes de resolució del present conveni:
La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts.

SETÈ - Jurisdicció competent:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del
conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran
sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en exemplar
duplicat en la data assenyalada en l’encapçalament.

President

Francesc Olivella Pastalle

Alcalde

«Nom_alcalde» «Cognom1_alcalde»
«Cognom2_alcalde»
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