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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 

L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER A LA CESSIÓ A PRECARI DE 

MOTOSERRES I ALTRE UTILLATGE FORESTAL 

 

Mataró, 29 de novembre de 2013 

 

REUNITS 

 

D’una part, el senyor Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del 

Maresme. 

 

I d’altra part, la senyora Montserrat Garrido i Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar. 

 

Les parts, en la qualitat amb què cadascuna intervé, es reconeixen recíprocament la 

capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a aquest efecte 

 

EXPOSEN 

 

PRIMER.- El Decret 43/2010 de 23 de març de la Generalitat de Catalunya, pel qual 

s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural 

amb motiu del temporal de neu de març de 2010, va proposar la subvenció de plans 

d’ocupació per a la neteja de boscos i zones arbrades i recuperació de camins i lleres als 

municipis afectats. 15 municipis del Maresme van encarregar al Consell Comarcal del 

Maresme que sol·licités en el seu nom la subvenció per a la realització dels esmentats plans 

d’ocupació: Alella, Argentona, Arenys de Munt, Cabrera, Cabrils, Calella, Dosrius, Òrrius, 

Premià de Dalt, Sant Iscle de Vallalta, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera i Vilassar de Dalt. 

SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme va adquirir entre d’altres equipaments 70 

motoserres, 11 desbrossadores, 1 talladora d’alçada i els seus accessoris i complements per 

un import de 104.987,86 € per tal d’equipar al seu càrrec les brigades de neteja de boscos 

tal i com s’obligava pel el Conveni de col·laboració entre els 14 ajuntaments esmentats i el 

Consell Comarcal del Maresme per a la implementació Decret 43/2010 de 23 de març, i ho 

va fer mercès a la inclusió en l’anualitat de 2011 del PUOSC de l’ajut sol·licitat núm. 

2011/568-ET per a la «Dotació de material per al servei de suport al manteniment del medi 

natural» per un import de 90.444,01 €, acceptat per la Comissió Permanent del Ple de 14 de 

desembre de 2010.  
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TERCER.- El Ple de 21 de desembre de 2010 va incoar expedient administratiu de canvi de 

qualificació jurídica del material esmentat de béns de domini públic a béns patrimonials, per 

tal de poder cedir aquests béns a entitats de la comarca, no romanguin inactius i puguin ser 

utilitzats amb la mateixa finalitat per a la qual varen ser adquirits, un cop finalitzat el pla 

d’ocupació que va motivar la seva compra.  

QUART.- El Consell Comarcal del Maresme ha rebut de l’altra part d’aquest conveni l’interès 

en utilitzar l’esmentat material i destinar-lo a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre 

en benefici d’interessos de caràcter local. 

CINQUÈ.- D’acord amb l’article 75 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals: «Els ens 

locals poden cedir en precari l’ús de béns patrimonials a altres administracions o entitat 

públiques o a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat 

pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local.» 

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- Objecte del conveni 

És objecte d’aquest conveni la cessió en precari de les motoserres que es relacionen més els 

seus accessoris i complements, com a béns patrimonials del Consell Comarcal del Maresme 

—cedent— a l’altra part d’aquest conveni —precarista—. 

 

Sant Pol de Mar  2       motoserres  172 248836 

               171 934196 

 

SEGONA.- Finalitat i ús del material cedit  

El precarista es compromet a destinar els béns a la neteja de boscos i zones arbrades, la 

neteja dels quals tingui utilitat pública o interès social, en benefici d’interessos de caràcter 

local.  

 

TERCERA.- Responsabilitat d’ús del material cedit 

Ambdues parts reconeixen expressament i mútua que el precarista no resta en relació de 

dependència respecte al cedent, el Consell Comarcal del Maresme (als efectes de l’article 121 

del Codi Penal), i que aquest no dirigeix les activitats a realitzar per aquell, ni presta 

conformitat o aquiescència, sinó que es limita a cedir en precari el material, per la qual cosa 

no es fa responsable ni directament, ni subsidiària dels danys tant materials com personals o 

morals que per acció o omissió de qualsevol mena puguin produir-se per l’ús del material 

cedit en precari; essent que l’ús del béns cedits en precari és gratuït i merament tolerat.   

 

3.2.- Així mateix, el precarista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança per a cobrir la 

responsabilitat civil que es pugui derivar de l’ús del material cedit en precari en l’exercici de 

les finalitats previstes. 
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QUARTA.- Cessió, traspàs o arrendament 

El cessionari no podrà, per cap concepte, arrendar o subarrendar, cedir o traspassar en tot o 

en part el material cedit, ni ser substituït per altre en el seu dret. 

 

CINQUENA.- Causes d’extinció 

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 

1. El precari s’extingeix per la reclamació del bé feta pel Consell Comarcal del Maresme, 

amb el requeriment previ d’un mes d’antelació, i també per la devolució d’aquest per 

part del precarista. 

2. També s’extingeix el precari de forma automàtica en el cas que ells béns cedit en 

precari es destinin a altre finalitats que no estiguin dintre de les previstes en 

l’objecte d’aquest conveni. 

3. Per l’incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts, sense perjudici de 

l’exercici de les accions que legalment corresponguin. 

4. Per acord mutu de les parts. 

 

SISENA.- Jurisdicció 

En cas de controvèrsia, les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni en el lloc i la data expressats 

en l’encapçalament. 

 

 

 

 

Sra. Montserrat Garrido i Romera   Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 

Alcaldessa       President 

Sant Pol de Mar     Consell Comarcal del Maresme. 
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