
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAF I FORESTAL 
CATALANA PER LA CESSIÓ D’ESPAIS PEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS. 

  
A Calaf, a la data de la signatura electrònica. 
  
REUNITS 
  
D’una part, Jordi Badia Perea amb DNI 33883447P, en nom i representació de l’Ajuntament 
de Calaf, en l’exercici de les atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquest actua facultat mitjançant la Junta 
de Govern Local i assistit pel secretari interventor de l’Ajuntament. 
  
D’altra part, el senyor Gabriel Esquius Fuentes, amb DNI 36926865C, en qualitat de 
Conseller delegat i màxim representant Forestal Catalana, SA. Empresa Pública de la 
Generalitat de Catalunya amb CIF A58650946. 
  
MANIFESTEN 
  
Ambdues parts manifesten la seva voluntat per col·laborar en la gestió forestal, la prevenció 
d’incendis forestals, les actuacions de conservació del medi natural i la gestió de recursos 
ramaders, agrícoles i de fauna.  
  
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficiència d’aquest conveni que 
subscriuen amb les següents, 
  
CLÀUSULES: 
  
Primera. Objecte 
  
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Calaf amb CIF P0803100G i Forestal Catalana, 
domiciliada al Carrer de Torrent de l’Olla, 218-220, primera planta, 08012 Barcelona, amb 
CIF A58650946 té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues 
parts per a la cessió d’un espai a l’Antic parc de bombers per donar el servei de prevenció 
d’incendis forestals, a la comarca de l’Alta Anoia i concretament al municipi de Calaf. 
  
Segona. Compromisos de les parts 
 
PRIMERA FASE – ADEQUACIÓ PROVISIONAL: 
 
Aquesta primera fase s’executarà durant l’any 2022. La cessió parcial de l’antic parc de 
bombers s’iniciarà el dia 1 d’abril de 2022 respecte als següents espais i en els termes 
previstos en l’annex d’aquest conveni: El garatge, el vestidor i el bany compartit.  
 
Abans d’aquesta data, la mercantil Forestal Catalana haurà d'adequar, atenent als criteris i 
requeriments tècnics dels Serveis Tècnics municipals, el garatge, el vestidor i el bany 
compartit i en posterior fases altres dependències d’ús compartit.  
 
SEGONA FASE — LEGALITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT: 
 
Paral·lelament a allò establert en la fase primera, la mercantil Forestal Catalana haurà de 
portar a terme els tràmits necessaris per legalitzar l’edifici en Baixa Tensió per obtenir un 
nou subministrament elèctric, a més de legalitzar aquesta nova activitat incorporant vestidors 



 

 

diferenciats per sexes segons normativa vigent (annex 5.2.10 de RD 486/1997) i un bany 
accessible.  

 
A més, la mercantil Forestal Catalana haurà de portar a terme totes aquelles actuacions que 
requereixin aquests dos Projectes de Legalització indicats anteriorment. 
 
Per a la realització dels treballs previstos en aquesta segona fase, Forestal Catalana es 
compromet a efectuar una inversió entre els exercicis 2022 i 2023.  
 
AJUNTAMENT DE CALAF: 
 
L’Ajuntament es compromet a la cessió de l’espai, en els termes prevists en aquest conveni 
(incloent annexos) i sempre i quan Forestal Catalana compleixi amb les seves obligacions, 
tant de la primera fase com de la segona. 
 
La cessió d’aquest espai es fa sense perjudici de la instal·lació en un futur del Cos de 
Vigilants Municipals així com de l’Oficina de Districte del Cos de Mossos d’Esquadra.  
 
És l’Ajuntament de Calaf, qui es farà càrrec dels tributs i arbitris a què estigui obligat l’edifici.  
  
FORESTAL CATALANA 
 
Forestal Catalana es farà càrrec de l’execució, direcció i finançament de les obres, en els 
termes previstos en aquest conveni, incloent tots els tributs que li siguin d’aplicació. A canvi, 
gaudirà de la cessió d’aquest espai pel termini de vigència previst en aquest conveni. 
  
Forestal Catalana podrà emplaçar la/les persona/es tècnica/ques en les instal·lacions de 
l’antic parc de bombers per al desenvolupament de les seves tasques i funcions, incloent 
l’aparcament de vehicles emprats per la seva activitat. D’aquesta manera, destinarà l’espai 
cedit en ús exclusivament per a la realització de la seva activitat, sense que ho pugui cedir a 
altres empreses o entitats sense el consentiment exprés de l’Ajuntament.  
  
Forestal Catalana es farà responsable de l’adequat manteniment les parts i les instal·lacions 
de que gaudeixi de l’edifici, sent responsable del tancament amb clau de l’equipament quan 
sigui necessari. Així mateix serà responsable del tancament de llums dels espais cedits, una 
vegada finalitzada la seva utilització. 
  
Igualment, Forestal Catalana serà el titular dels subministraments d’aigua, electricitat, 
telecomunicacions i altres, sent la responsable del seu pagament. 
 
III. Prevenció de riscos laborals i igualtat d’oportunitats 
  
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 
31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual 
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions 
posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu 
de la prevenció de riscos laborals. 
  
Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a 
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. 
 
 
  



 

 

IV. Protecció de dades de caràcter personal. 
  
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal, concretament a adoptar i implementar les mesures de 
seguretat previstes pel Reglament General de Protecció de Dades. Concretament les parts 
signats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la 
seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que 
són objecte d’aquest Conveni. 
 
En especial, adoptaran mesures adients per evitar l’alteració pèrdua, tractament o accés no 
autoritzat a les dades esmentades.” 
  
V. Resolució i interpretació. 
  
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les obligacions 
que es derivin d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici 
de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Igualment, es podrà constituir una comissió formada per l’alcalde i el regidor competent i per 
dos representants designats per la mercantil Forestal Catalana per avaluar el compliment del 
contracte i el desenvolupament de la cessió objecte d’aquest.  
  
VI. Extinció. 
  
Seran causes d’extinció d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts, la impossibilitat 
sobrevinguda per desenvolupar les activitat previstes en aquest Conveni, per denúncia o 
incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest Conveni de qualsevol de les parts i que 
haurà de ser comunicada de forma fefaent. 
  
VII. Vigència del conveni. 
  
El present conveni produirà efecte a partir de l’endemà de la seva signatura i durant quatre 
(4) anys des d’aquell moment. 
 
Aquest conveni es podrà prorrogar per acord previ entre les parts per període de quatre (4) 
anys més.  
  
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitats signen aquest 
document, en el lloc i data inicialment esmentats a l’encapçalament. 
  
VIII. Modificació del conveni. 
  
La modificació del contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

IX. Resolució del convenis 
  
El conveni es podrà resoldre per qualsevol de les parts sense que s’estableixi indemnització 
per l’incompliment 
 
 
 
  
En representació de                                                              En representació de 
L’Ajuntament de Calaf                                                           Forestal Catalana 
  
  
 
  
  
  
Sr. Jordi Badia Perea.                                                           Sr. Gabriel Esquius Fuentes 
  
  
  
 
 
 
 
  
  

El secretari interventor 


		2022-03-28T11:21:10+0200
	36926865C GABRIEL ESQUIUS (R: A58650946)


		2022-03-28T11:47:18+0200
	JOAN MIQUEL ROIG MESTRE - DNI 78218383Y (TCAT)


		2022-03-28T12:27:22+0200
	Jordi Badia Perea - DNI 33883447P (SIG)




