CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT I L’ASSOCIACIÓ BARCELONA SALUT

A Esplugues de Llobregat,

REUNITS

D’una banda, la senyora Pilar Díaz Romero, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, que actua en el seu nom i representació, assistida del
senyor Pedro Carmona Pérez, secretari de la Corporació, que actua com a fedatari
públic.
I de l’altra part, el Dr. Josep Brugada Terradellas, amb DNI
, en la seva
qualitat de President de l’Associació Barcelona Salut, amb domicili social a Barcelona i
amb NIF G-65701781, entitat autoritzada per la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya mitjançant
inscripció núm. 46420 de data 29 de novembre de 2011.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar el
present conveni, i
EXPOSEN
1. Que Associació Barcelona Salut (en endavant ABS) és una institució privada sense
afany de lucre i té com a objectiu millorar l’educació i la prevenció sanitària, tot
desenvolupant projectes innovadors orientats a difondre el coneixement de les
ciències de la salut, formar a la població en general en matèria d’hàbits de vida
saludable i optimitzar la utilització dels recursos disponibles. Actualment, està
promovent un programa de desfibril·lació pública a tots els mercats municipals de la
província de Barcelona dins del programa “Barcelona, territori cardioprotegit”, que
compta, entre d’altres, amb el reconeixement com a projecte d’investigació científica
de l’Hospital Clínic – Universitat de Barcelona.
2. Que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (en endavant Ajuntament) és titular de
dos Mercats Municipals situats als barris de La Plana i Can Vidalet.
3. Que l’Ajuntament té interès en formar part d’aquest programa de salut pública.
Per tot el que han manifestat fins ara els compareixents i en la qualitat amb què ho fan
es proposen signar aquest conveni , que es regirà pels següents
PACTES

PRIMER.- OBJECTE
El present conveni de col·laboració té com a objecte l’estudi d’un programa específic
per a la cardioprotecció dels mercats municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, situats als barris de La Plana i Can Vidalet, que realitzarà ABS en el marc
d’un acord amb la Diputació de Barcelona i l’Obra Social la Caixa, així com la

instal·lació de dispositius de desfibril·lació automàtica (DEAS) als mateixos, tot oferint
un servei global d’assistència permanent, manteniment i reposició per part d’ABS
durant quatre anys.
L’estudi s’amplia als mercats de venda no sedentària amb la cessió amb les mateixes
condicions d’un desfibril·lador portàtil que portaran els inspectors indistintament als
mercats no sedentaris de Can Vidalet, La Plana i Àngel Guimerà.
SEGON.- INSTAL·LACIÓ DELS DESFIBRILADORS
ABS es compromet a deixar en dipòsit i instal·lar durant el mes d’octubre de 2017 un
total de dos DEAS als dos mercats municipals ubicats a: La Plana i Can Vidalet
En concret, els desfibril·ladors es col·locaran a l’interior d’una cabina degudament
senyalitzada.
Així mateix, ABS es compromet a deixar en dipòsit el mes d’octubre de 2017 un DEAS
portàtil per fer servi indistintament als mercats no sedentaris de Can Vidalet, La Plana i
Àngel Guimerà.

TERCER – REVISIÓ, MANTENIMENT I REPOSICIÓ
A fi de garantir una adequada protecció i manteniment dels desfibril·ladors, ABS oferirà
un servei global d’assistència permanent, manteniment i reposició durant quatre anys.
Les despeses derivades d’aquest servei seran assumides per ABS.
L’Ajuntament incorporarà els aparells desfibril·ladors als seus protocols de revisió
habitual per tal de detectar les anomalies que es puguin generar i donar avís al servei
tècnic designat per ABS.
Aquests aparells disposen d’una assegurança de RC.

QUART.-DIFUSIÓ DEL PROJECTE
L’Ajuntament realitzarà accions de comunicació del projecte mitjançant canals i suports
de difusió propis per tal de donar a conèixer el nou servei entre les persones usuàries.
CINQUÈ.-VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data indicada a l’encapçalament i tindrà
una durada inicial de quatre anys. Aquest termini podrà ser objecte de pròrroga en els
termes establerts a les disposicions legals vigents, sempre de forma expressa i per
mutu acord entre les parts, amb les actualitzacions que corresponguin i amb l’objectiu
de mantenir la prestació del servei.
SISÈ.- EXTINCIÓ
El present Conveni s’extingirà per la finalització de la seva vigència conforme a la
clàusula cinquena i, a més, per les següents causes:
-

Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va signar.
Comú acord entre les parts.
A denúncia per alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra part.

-

Per la resta de causes establertes en les disposicions de caràcter general que
resultin aplicables.

SETÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constituirà una comissió de seguiment, formada com a mínim per una persona en
representació de cadascuna de les parts.
Aquesta Comissió farà les funcions pròpies de seguiment del Conveni que, amb
caràcter enunciatiu i no limitat, es xifren en les següents:
-

Controlar la realització de l’objecte d’aquest conveni i l’adequat estat de
funcionament, manteniment i funcionalitat dels dos DEAS a instal·lar.
Resoldre els dubtes d’interpretació i compliment que poden sorgir en relació
amb el present conveni.
Garantir l’intercanvi d’informació entre ambdues parts i avaluar les incidències
tècniques i administratives que puguin afectar al desenvolupament del present
conveni.
Emetre informes als respectius ajuntaments.

VUITÈ.- TRAMESA DEL CONVENI
De conformitat amb el que s’ha establert a l’ article 309.1 del reglament d’obres,
activitats i serveis, les parts donaran trasllat del present conveni així com dels acords
d’aprovació a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació.
NOVÈ.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per les disposicions establertes
a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, i resta de normativa
estatal i autonòmica concordant.
Les parts, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten als
jutjats i tribunals corresponents a l’àmbit territorial de la ciutat d’Esplugues de Llobregat
per a la resolució de qualsevol divergència que pogués sorgir amb motiu de la
interpretació o execució del present conveni.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat el present conveni.

Pilar Díaz Romero

Sr. Àngel Luis Sánchez García

Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues President de l’Assemblea Local de Creu
Roja
de Llobregat

Certifico,

Pedro Carmona Pérez,
Secretari de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

