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Conveni de col- laboració entre el Consell de Mallorca“| l’Ajuntament de Palma
en matèria de prevenció, extinció d'incendis'| salvament

Pa rts

Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local, en
representaciódel Consell de Mallorca,

Angélica Pastor Montero, regidora de l'Àrea delegada de Seguretat Ciutadana,
en representació de l'Ajuntament de Palma,

Antecedents

1. Que tant el Consell de Mallorca, per les funcions que té encomanades en
l'àmbit insular com a conseqüència dels convenis subscrits amb diversos
ajuntaments de l'illa, com l’Ajuntament de Palma, tenen interès a defensar els
béns humans, materials i mediambientals dels habitants de Mallorca i estan
d'acord en fer una acció coordinada d'ambdós organismes en aquesta matèria
per aprofitar al màxim els recursos disponibles i unir les possibilitats i els mitjans
amb què compta cada un dels organismes en matèria de prevenció, extinció
d’incendis i salvaments.

El Consell de Mallorca disposa d'un Servei de Prevenció, Extinció d'InceiiQis i

Salvament (en endavant Bombers de Mallorca) i l'Ajuntament de Palma del
_

]
Servei de Contra Incendis“ | Salvament (en endavant SCIS de Palma).

2. El Consell de Mallorca exerceix competències en matèria de prevenció i

extinció d'incendis i salvament sobre la base dela normativa següent:

— Segons l’article 36 c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de
règim local, son competències pròpies de la diputació o entitat equivalent, la
prevenció i extinció d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants,
quan els municipis no ho facin.

— L’article 46 de la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les
Illes Balears estableix que corresponen als consells insulars en matèria de
protecció civil, entre d'altres: «f) Assegurar la prestació integral i adient en la
totalitat del territori insular dels serveis d'urgència, emergència i protecció civil,
en el marc del que disposa el titol III de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de
règim local, i la resta dela normativa vigent relacionada amb la matèria.»
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— L'article 12 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d'emergències a les
Illes Balears enumera les funcions dels serveis de prevenció, extinció d'incendisi
de salvament. El punt 1 assenyala les activitats relatives a l'extinció d'incendis i,

en general, el salvament de persones, animals i béns.

—Segons el Decret de data 9 de juny de 2017, de la Presidència del Consell de
Mallorca pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, són
atribucions del Departament de Desenvolupament Local «Gestionar els serveis
de protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i salvament.»

3. L’Ajuntament de Palma exerceix competències en matèria de prevenció i

extinció d'incendis i salvament.

4. Per assolir els fins previstos en l’apartat anterior, ambdues institucions
signaren un primer conveni de col-laboració el 17 d’abril de 1986, que va ser
renovat i actualitzat el 13 de febrer de 1995. Finalment, en data 22 de juny de
2001 es va signar el darrer conveni que va deixar de tenir validesa als 6 anys en
base a un Acord de Ple del Consell de Mallorca de 23 de gener de 2006. El SCIS
de Palma en tot aquest temps, no ha deixat de prestar la seva col-laboració en
tots els incidents per als quals ha estat requerit en l'àmbit del Consell de
Mallorca.

5. Transcorregut un temps sense conveni de col-laboració, ambdues Institucions
estan d’acord en què és molt recomanable tornar a posar en marxa una” acció
coordinada en matèria contra incendis i salvament, per optimitzar els serveis cap
a la ciutadania. Per això, ambdues institucions consideren que aque aoptimització passa per aprofitar de manera conjunta els recursos disponibless\i\
els medis materials de què disposen els seus respectius cossos de bombers.

6. Cal considerar que: o

a) Els Bombers de Mallorca compten actualment amb una xarxa de 8 parcs de
bombers repartits per diferents punts de l'illa: Calvià, Llucmajor, Inca, Sóller,
Felanitx, Manacor, Alcúdia i Artà.

b) El SCIS de Palma disposa igualment de 3 parcs de bombers repartits pel
municipi de Palma: Son Malferit, Sa Teulera i Platja de Palma.

c) El SCIS de Palma ha acudit als sinistres produïts fora del terme de Palma
sempre que ha estat requerit, així com els Bombers de Mallorca han acudit
als sinistres al terme municipal de Palma quan han estat requerits.
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7. Les dues parts coincideixen en la idea que, per dur a terme la tasca que s'ha
proposat en l’apartat primer, cal una acció coordinada entre els Bombers de
Mallorca i el SCIS de Palma.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. L'àmbit d'actuació territorial d'aquest Conveni de col-laboració és:

a) Per part del SCIS de Palma: l'àrea territorial limítrof al terme municipal de
Palma que està delimitada al mapa que s'adjunta com a annex.

b) Per part dels Bombers de Mallorca, la totalitat del terme municipal de Palma.

2. La col-laboració entre els dos cossos de bombers, en l'àmbit d'actuació
territorial especificat al punt 1, consistirà en:

a) El SCIS de Palma
— Acudir en despatx automàtic, a requeriment de la Sala Central de

Bombers (SCB) dels Bombers de Mallorca, amb un vehicle de primera
sortida (BUL o BRP) i una dotació mínima d'1 caporal, 1 Ember-
conductor i 4 bombers, assumint la direcció dels sinistres fins a la ar 'bada
d'un comandament de Bombers de Mallorca. \\

— ús de les instal- lacions del SCIS de Palma perquè els Bombers de Mallorca
facin les pràctiques, els exercicis i les sessions tècniques al parc de Son
Malferit, per portar a terme 60 hores de maniobres anuals. £

b) Els Bombers de Mallorca
— Acudir en despatx automàtic, a requeriment de la Sala 080 del SCIS de

Palma, amb un vehicle autoescala (AEA) i una dotació mínima de 2
bombers-conductors, des dels parcs de Llucmajor o Calvià, segons el que
sigui més prop del sinistre.

— Acudir, a requeriment de la Sala 080 del SCIS de Palma, amb un vehicle
(FSV) i 1 binomi de bomber-conductor / ca, del Grup Camí de Recerca
(GCR), en recerca i detecció de persones perdudes o desaparegudes a
grans àrees i recerca de persones en estructures col-lapsades.
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— Acudir en despatx automàtic, a requeriment de la Sala 080 del SCIS de
Palma, amb 1 vehicle (FSV) i un caporal i 2 bombers-conductors, del Grup
de Recerca de Muntanya (GRM), en recerca i salvament de persones a
muntanya.

c) Tant el SCIS de Palma com els Bombers de Mallorca
- Realització, almanco, de 4 pràctiques, exercicis i/o sessions tècniques

conjuntes anualment per augmentar i millorar la coordinació a l'hora de
prestar serveis d'intervenció conjunta, que s’han de fer necessàriament
dins l’horari laboral.

3. A més, ambdós Serveis de Bombers han d'acudir, en funció de les seves
disponibilitats, a qualsevol altre sinistre que es produeixi fora de l’àmbit
d’actuació delimitat per aquest conveni, quan sigui requerit pel Servei de
Bombers responsable d’intervenir en el sinistre.

4. Per prestar el Servei que es determina en aquest conveni i, com a
compensació per l'aportació major de mitjans i serveis de l'Ajuntament de
Palma, el Consell de Mallorca aportarà una quantitat de 299.813,95 euros anuals
per cada any de vigència d'aquest Conveni. Aquesta quantia s’ha de\destinar
obligatòriament per invertir-Ia en adquirir mitjans específics per al ' IS de
Palma.

Aixi, atès que es preveu una vigència inicial de quatre anys, la despesa total
inicial pel període comprés entre les anualitats 2019 i 2022 serà de 1.199.255,8r’ “““““ “

€, despesa que anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.13600.25000 d ],

pressupost de despeses del Consell de Mallorca, i amb la següent distribució per \anualitats: 5

Any 2019: 299.813,95 €
Any 2020: 299.813,95 €
Any 2021: 299.813,95 €
Any 2022: 299.813,95 €

Atès que el càlcul de les anualitats s’ha efectuat de forma ponderada sobre la
base del cost del capítol 1 i sobre l’amortització de l'equipament durant tot el
temps de vigència de conveni, no es preveu modificar l’import de les anualitats.
No obstant això, si per circumstàncies sobrevingudes alguna de les parts signants
considera que cal modificar l'import de les anualitats durant el periode de
vigència, ho ha de posar en coneixement de la comissió de seguiment prevista
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en el Conveni perquè es pugui tramitar. La modificació de les anualitats per
aquesta causa requereix conformitat d'ambdues parts.

El Consell de Mallorca abonarà cada anualitat, després que l'Ajuntament
presenti durant el segon trimestre de cada exercici pressupostari la liquidació
corresponent en la qual s'ha de citar com a concepte l'anualitat d'aquest
Conveni. L' ingrés es farà efectiu en un termini màxim de 60 dies des de la data
en què el Consell hagi rebut la liquidació esmentada.

5. En el moment en què el dos serveis, el SCIS de Palma i el Bombers de
Mallorca, treballin de forma conjunta en un sinistre, actuaran a les ordres dels
seus caps naturals respectius, els quals treballaran entre sí de forma coordinada.
Així, en el cas d'intervencions al terme municipal de Palma, el responsable de
coordinar i dirigir els serveis serà el comandament responsable del 505 de
Palma, mentre que a la resta de municipis el responsable serà el comandament
de Bombers de Mallorca.

6. L’entitat que presti el servei ha d'indemnitzar els danys que s’ocasionin a
terceres persones com a conseqüència de les operacions que es facin duim

el
servei.

\\ _____ .
7. Es crearà una comissió tècnica de seguiment del conveni, amb la finalitat d ..

garantir-ne, coordinar-ne i avaluar—ne els objectius i els resultats, i establir i

promoure camps específics de col-laboració futura. Es tracta d'una comissió,,-
mixta integrada per 3 representants tècnics de cada una de les parts, designat/s
respectivament pel president del Consell i pel batle de Palma.

A la Comissió de Seguiment, s'hi poden incorporar les persones que es
requereixin pels temes específics que es volen tractar, a petició dels membres
titulars. Pel que fa a les modificacions de titularitat dels membres, cada entitat
ho ha de comunicar a l'altra per escrit.

La Comissió es reunirà sempre que ho requereixi la importància de l'assumpte
que es vulgui tractar i a proposta del SCIS i/o de Bombers de Mallorca
indistintament i, almanco, amb una periodicitat anual. D’aquesta reunió, se n’ha
d’aixecar l'acta corresponent.

8. Incompliment de les obligacions assumides en aquest Conveni.
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Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions i compromisos assumits en el
Conveni, serà requerida per l'altra part, mitjançant escrit en el registre oficial,
perquè acompleixi l'obligació de què es tracti.

En cas que l'incompliment persisteixi, la part reclamant queda facultada per
resoldre de forma unilateral el Conveni sempre que hagin transcorregut cinc
mesos des del primer requeriment.

9. El Conveni entrarà en vigor dia 1 de gener de 2019 i tindrà una durada fins a
dia 31 de desembre de 2022.

Abans que finalitzi la vigència del Conveni, es pot prorrogar, per un màxim de
quatre anys més, sempre que hi hagi un acord de les dues parts signants.

10. Aquest Conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigíoses que
puguin sorgir dela seva interpretació i aplicació queden subjectes als jutjats i als
tribunals contenciosos administratius de Palma.

11. El Conveni s'extingirà per les causes que preveu l'article 51 de la Llei
40/2015, d’1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

12. El Conveni requereix, per ser vigent, de la ratifica ió prèvia dels respectius
òrgans col-legiats d'ambdues entitats que són compete ts per aprovar-lo.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni, e dos exemplars.

Palma, 28 de desembre de 2018

PelC nsel eMallorca P rJfAju ame tde Palma
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