Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i Federació ADF Les
Gavarres
Palafrugell, Palafrugell, a la data que consta a les signatures digitals.
Reunits
D’una part, l’Il·lm. senyor Josep Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell, en execució de
l’acord adoptat per la Junta de Govern, de data 04/11/2021, assistit pel senyor Josep
Rovira i Jofre com a secretari municipal.
I de l’altra , el senyor Sr. Melcior Soler i Sala, president/a de la Federació ADF Les
Gavarres amb CIF G17956202 actuant en nom i representació d’aquesta.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se:
Manifesten
Què l’Ajuntament de Palafrugell és soci fundador de l’ADF Gavarres Nord.
Què l’Ajuntament de Palafrugell té interès en que els diversos organismes, propis i
aliens, dedicats a la prevenció i extinció d’incendis forestals tinguin la capacitat de
comprovar, visualitzar i valorar qualsevol indici d’incendi forestal en aquest entorn.
Què la zona de Tamariu, Llafranc i Cap Roig són una zona d’un gran interès natural i
turístic amb una extensa interfase urbana-forestal que la fan susceptible de patir un
gran risc d’incendis forestal.

Què la Federació ADF Les Gavarres disposa ja actualment d’una xarxa de 9 càmeres
de vigilància d’incendis forestals per a la vigilància, comprovació, valoració i seguiment
de possibles incendis forestals, en coordinació amb altres organismes públics i privats
dedicats a la prevenció d’incendis forestals.
Què tant l’Ajuntament de Palafrugell com la Federació ADF Les Gavarres al tenir
interessos comuns en la prevenció d’incendis forestals, formalitzen el present conveni
amb subjecció als següents
Pactes
Primer.- Objecte
El present conveni de col·laboració té per objecte establir una relació de col·laboració
entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Federació ADF Les Gavarres pel finançament de
les següents activitats:
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Què la Federació ADF Les Gavarres, de la qual forma part l’ADF Gavarres Nord, té
competències, objectius, mitjans i interessos en la prevenció d’incendis amb la finalitat
de coordinar l’actuació de 15 ADF de les comarques del Baix Empordà, Gironès i Pla
de L’Estany.
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Què les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal), segons la Llei 6/1988, de 30 de
març, tenen personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per a actuar coordinadament
en la prevenció dels incendis forestals amb els titulars de terrenys forestals, les
agrupacions d’aquests, els ajuntaments, les associacions que tenen per finalitat la
protecció de la natura i les organitzacions professionals agràries.

La Federació ADF Les Gavarres gestionarà l’adquisició, instal·lació, manteniment i
gestió de la càmera de vigilància d’incendis forestals, oferint la senyal a través de les
aplicacions de gestió centralitzada que disposi a: les ADF, la Policia Local de
Palafrugell, el cos d’Agents Rurals i el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Per la funció de vigilància d’incendis de la càmera, la Federació ADF Les Gavarres no
realitzarà enregistrament continuat de la senyal de vídeo. En cas de detecció o
comprovació de qualsevol avís d’incendi sí que es podrà enregistrar petits vídeos i
imatges puntuals de l’incident.
En conseqüència l’Ajuntament de Palafrugell es compromet a atorgar una subvenció
en els termes següents:
Segon.- Condicions particulars del conveni
L’Ajuntament de Palafrugell facilitarà l’emplaçament, la connexió a Internet i una
aportació econòmica puntual de vuit cents noranta vuit euros amb sis cèntims (898,06
€) durant el primer any a fer efectius a la firma del conveni en concepte d’ajut per a les
despeses d’adquisició dels equips i material necessari per la posada en funcionament
de la càmera i dos cents euros anuals (200€) durant els tres següents anys en
concepte de manteniment i neteja de la instal·lació i els seus equips.
L’Ajuntament de Palafrugell i la Federació designaran un tècnic de la seva plantilla o
confiança com a persona de referència per a l’altra part i seran els encarregats de la
observança, transparència i seguiment del bon compliment del present conveni
En cas d’avaria de la càmera o equipament electrònic associat, serà funció dels
tècnics nomenats per les parts estudiar i consensuar el cost de reparació, i proposar
una nova ajuda puntual a l’Ajuntament de Palafrugell per tal de restablir el
funcionament de la càmera.

1. Portar a terme l’activitat subvencionada en els termes sol·licitats.
2. Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca el
Decret 333/2002, de 19 de novembre.
3. Estar inscrit al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Palafrugell
4. Fer constar en els rètols anunciadors i altre material que s’editi referent a la
Federació ADF Les Gavarres la ressenya: “Amb el suport de l’Ajuntament de
Palafrugell” i permetre la presència de tanques, pancartes o banderoles publicitàries
de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Facilitar les actuacions de control financer que d’acord amb la Llei 38/2003 executi
l’Ajuntament.
6. La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu abans del
31/03/2022 de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o
projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de
l’Ajuntament i que estarà integrat per:
a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
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El beneficiari de la subvenció es compromet a:
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Tercer.- Obligacions formals i de justificació de la subvenció

b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència.
c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les
factures o documents originals que acreditin aquestes despeses, si l’import de
la subvenció és superior a 3.000 euros.
d. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els
butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e. Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel
RD 1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de
facturació.
f. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a
2.500€.
g. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions
positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Amb la signatura del present conveni la federació ADF Les Gavarres, autoritza a
l’Ajuntament de Palafrugell per tal de comprovar les seves dades davant l’Agència
Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
En cas que no es justifiqui l’import estipulat es revocarà el seu import en la part no
justificada, d’acord amb el percentatge de finançament establert.
Quart.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva formalització i finalitzarà
en el moment en què es justifiquin plenament les subvencions rebudes, i si escau, els
controls financers que corresponguin.
Cinquè.- Règim jurídic i publicació del conveni
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està subjecte a la
Llei 38/2003, general de subvencions, i a la seva normativa de desenvolupament. El
present conveni podrà objecte de publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Setè.- Jurisdicció competent
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la
Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin
sorgir.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data de la signatura
electrònica.
Ajuntament de Palafrugell
Josep Piferrer Puig, l’alcalde

Josep Rovira
i Jofre - DNI
79302536P
(TCAT)

Josep Piferrer Firmado digitalmente
por Josep Piferrer
Puig - DNI
Puig - DNI
(TCAT)
77999258W 77999258W
Fecha: 2022.01.03
11:52:25 +01'00'
(TCAT)

Firmado digitalmente por Josep Rovira
i Jofre - DNI 79302536P (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Palafrugell,
2.5.4.97=VATES-P1712400I,
ou=Treballador públic de nivell mig,
title=Secretari, sn=Rovira i Jofre - DNI
79302536P, givenName=Josep,
serialNumber=IDCES-79302536P,
cn=Josep Rovira i Jofre - DNI
79302536P (TCAT)
Fecha: 2022.01.03 12:13:29 +01'00'

Federació ADF Les Gavarres
Melcior Soler Sala, el president
signed
46219086B Digitally
by 46219086B
MELCIOR MELCIOR SOLER
SOLER (R: (R: G17956202)
Date: 2021.12.29
G17956202) 10:07:39 +01'00'
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Són causes d’extinció del present conveni:
1. La resolució de mutu acord.
2. La finalització de la seva vigència.
3. La resta de causes previstes legalment.
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Sisè.- Causes i formes d’extinció

