ANNEX 3

AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS
DE VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE A L'AJUNTAMENT
DE SOLSONA

REUNITS

D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el senyor David Rodríguez González, alcalde de l'Ajuntament de Solsona.

ACTUEN

El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per
autorització de signatura de 9 d’octubre de 2018.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Solsona, de conformitat amb l'article 21.1 b
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb
l'article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc
de col·laboració.

MANIFESTEN

1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en travesseres i
altres vies urbanes, demostra la significativa participació dels excessos de velocitat en la
producció d'accidents i, en general, de la conflictivitat del trànsit.

2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Solsona, consideren
aconsellable vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en l'àmbit local amb
l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat d'aquest.

A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de
col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un aparell
cinemòmetre a l'Ajuntament de Solsona. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes
següents.

PACTES

1. Objecte
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels excessos de
velocitat del trànsit en les travesseres i vies urbanes de Solsona. Per aquest motiu, el
Servei Català de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un aparell cinemòmetre, d'acord amb
el que s'estableix en el pacte segon.

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
Per a l'efectivitat d'aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei
Territorial de Trànsit de Lleida, es compromet a:
a) Cedir temporalment l'ús del cinemòmetre (identificat en full adjunt, que s’estendrà en
el moment de lliurar-lo), per al seu ús per part de la Policia Local de Solsona.
b) Es procedirà a la retirada del cinemòmetre:
a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter rotatiu
ho requereixi, d'acord amb el calendari establert a l'efecte; quan per causes no
justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls de
velocitat o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes en
aquest conveni.
b. Per a la reparació de les avaries que puguin sorgir en l’equip esmentat, així com
per fer les operacions de control metrològic.
c) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Lleida procedeixi a la retirada del cinemòmetre,
aquest ha de ser retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el moment de
cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els béns aportats per

a fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de conservació i
funcionament.

3. Compromisos de l'Ajuntament de Solsona
L'Ajuntament de Solsona es compromet a:
a) Fer un ús correcte del cinemòmetre.
b) Utilitzar adequadament el cinemòmetre d'acord amb les pautes següents:
1. Els controls de velocitat s'han d’establir en travesseres i en la resta de vies
urbanes del municipi.
2. El nombre d'agents encarregats d'operar amb el cinemòmetre ha de ser l’adient
per utilitzar-lo correctament.
3. En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar el barem de
velocitat que estableix l’annex IV del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària.
4. Les denúncies que es formulin han de ser notificades en mà pels agents del
municipi on es faci el control, en els termes que estableix l’article 89 del Reial
decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. Per consegüent, per al seu funcionament
es requereix la presència de l'agent encarregat d'operar amb el cinemòmetre i,
almenys, de dos agents intercomunicats. Aquests agents són els encarregats,
després de detenir el vehicle quan això sigui possible, de notificar in situ la
denúncia.
c) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Lleida de les avaries que puguin sorgir en el
cinemòmetre.
d) Fer controls de velocitat utilitzant el cinemòmetre i remetent al Servei Territorial de
Trànsit de Lleida, dins de la primera quinzena del mes següent al seu ús, l’imprès que
s’adjunta a aquest conveni, degudament emplenat amb tota la informació resultant de
la programació mensual que s’hagi fet.

4. Termini de vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys.
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b. Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació.
c. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d. Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas,
s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
e. Per causes generals establertes en la legislació general.

5. Efectes de l'extinció del conveni
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Solsona ha de
retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idèntiques condicions
a com va ser lliurat.

6. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la
signatura electrònica.

Pel Servei Català de Trànsit
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