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1.- JOKUI QUIN IANA COS IA (SIG) (Secretari - Intaventor), Ï»U6M)21 1Ï:M

AIUMTAMENT DE BEUCWRE D.EMPORDÀ

Pt. Cooites tfEinp<iriet nú<n. 1
Ttí. 972 78 8105
17141 Bdtealre d'Emponlà (Girona)
afurta.nttitetiefeNfe.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE MAIG DE 2021

Identificació de la sessió:
Núm. JGL2021000003
Caràcter: Sessió Ordinària

Data: 3 de maig de 2021
Horad'inici: 18:30 h
Hora de fi: 18:42 h

Lloc: sala de juntes

Hi assisteixen:

Cecilia Barnosell Sabria, Atcalde
Josep Molinas Nadal, Regidor/A
David Font Saballs, Regidor/A
Jordi Quintana Costa, Secretari

Amb veu i sense vot:

Han Excusat la seva absència:

No han Excusat la seva absència:

Desenvolupament de la sessió.

Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l'existència del "quòrum" que cal, perquè
pugui ser inidada es passa a trartar dels assumptes inctosos en l'ordre del dia.

1.0.- Aprovació de l'acta anterior

2.0.- Proposta d'acord de la IGL Conveni Rescat 2021

Títol:
Proposta d'acord de la J6L Conveni Rescat 2021

Text:

Expedient núm. X2021000022

PROPOSTAD'ACORD
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AtUNTAMENTOE BEUOyRE D.EMPORDA

P). Conrtw dtmpuries núm. 1
Td. 972 78 8105
17141 Bdkalre d.Empontà (Girona)
»hmtamtntebeltcwïxat

Antecedents

En data 22 de gener de 2021 per registre d'entrada de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà,
la proposta de conveni per col. laboració entre el Departament D'interior de la Generatitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà per la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicadons d'emergències i seguretat de Catalunya (Rescat) pera la coordinació en
matèria de protecció civil

Atès que es necessari aprovar aquest conveni abans de la seva entrada en vigor.
Fonaments de dret

L'aprovadó de la present sol. licitud és competència de t'alcaldessa, en virtut de l'acord de la
Junta de Govern Local

D'acord amb la llei:

Uei 40/2015, d'ld'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Uei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Aquestes disposicions legals habiliten per part de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Bellcaire
subscriure aquest conveni de col. laboració amb altres administracions públiques, en el marcde
les seves respectives competències, en base a la necessitat i oportunitat.
Aixi com ,per a la consecució de finatitats d'interès comú, que repercuteixen en fonna de
benefici per part del ciutadans del munidpi.

El text del conveni proposat pel Departament d'lnterior de la Generalitat és el següent

SB

Conveni de col. laboractó entre el Departamerrt d'lnterior de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajurrtament de per a la seva adhesió a la Xarxa de RadiocomunicacMns
d'Emergències i Seguretet de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció
cMI

REUNITS

D'una banda, la senyora Elisabeth Abad Giralt, secretària general del Departament d'lnterior de
la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d'aquest departament per
delegació del conseller d'lnterior, en virtut de l'artide l. d de la Resolució INT/81/2011, de 18 de

gener, de delegadó de competències del conseller d'lnterior en el secretari general del
Departament d'lnterior (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011), d'acord amb la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d'oiganització, procediment i règim jurídic de l'Administradó de la
Generalitat de Catalunya.
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Pt. Contíes d'Einpixw núm. i.
Tel. 97278811»
17M1 Bellcalre tfEmpoidà (G.rona)
.iiHtíans. É^bdlctír.. cat

D'una attra, l'alcalde/essa de t'Ajuntament de

Govern Local de l'Ajuntament de data

en virtut de t'Acord de ta Junta de

Es reconeixen mútuament la capadtat legal per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTEN

1. Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert el marc
regulador de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant
de situacions de greu risc col. lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.

2. Ajxí, d'acord amb l'article 3 d'aquesta llei, el Departament d'lnterior és l'òrgan responsable
de la programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats bàsiques, entre d'altres,
la previsió dels riscos greus, la planificació de les respostes davant les s'rtuacions de greu risc
col. lectiu i les emergències, i també t'estructura de coordinadó, les comunicadons, el
comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.

3. Que l'article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament
d'lnterior establebt que la Direcció General de Protecdó Civil (en endavant, DGPC) exerceix,
entre d'altres, la funció de desenvolupar el sistema de Protecdó Civil a Catalunya, els recursos i
estructures associades i els dispositius necessaris per coordinar-los, i també la d'organitzar,
coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (en endavant, CECAT).

4. El CECAT, d'acord amb el que preveu l'article 1.2 del Decret 246/1992, de 26 d'ortubre, de
creació del CECAT, té com a missió fonamentat la informació, la comunicació, la coordinació, el
suport i l'optimitzadó dels esforços, accions i actuacions de tots ets organismes, tant públics com
privats, que puguin intervenir en cas d'emergència en l'àmbit de Catalunya.

5. D'aquesta manera, i d'acord amb l'artide 2 del Decret 246/1992, de 26 d'octubre, correspon
al CECAT exercir les funcions, entre d'aftres, de rebre i obtenir informació, analitzar, avaluar i
determinar les conseqüències dets sinistres i els riscos significatius en temps real. Així mateix, li
correspon tractar les informacions i dades provinents d'aspertes retadonats ambel risc, sinistres

greus, estats de preemergència o qualsevol altre de caràctersimilar.

6. Que els municipis, de conformrtat amb el que preveu l'article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de
maig, són les entitats bàsiques de la protecdó civil a Catalunya i disposen de capacitat general
d'actuació i de planificació en aquesta matèria, i exerceixen les funcions que els atribueix
aquesta llei i quatsevol attra que, sense contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur
col. lecth/itat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions

degreu risc col. lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.
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7. El Departament d'lnterior, en compliment de les competències que exerceix en matèria de

seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions

d'Emergències i Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa Rescat).

8. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el Centre de

Telecomunicadons i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que dona
servei de manera transversal a diferents col.lectius en l'àmbit de la seguretat i les emergències.
La seva finalrtat és facilitar la tasca de cadascun d'aquests col. lectius, augmentant-ne l'eficàcia i
eficiènda, i penmetre una millor coordinació entre ells.

9. La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús efident de la banda

de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb comunicadons
xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural, i la capacitat d'establir comunicacions
entre grups d'usuaris de forma independent, o bé d'activar grups comuns per fadlitar-ne la
coordinació.

10. La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha estat

encomanada pel Departament d'lnterior at Centre de Telecomunicadons i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTt) mitjançant conveni de data 21 de desembre de

2012, que formalitza l'encàrrec de gestió i la cessió d'ús onerosa dels actius de la Xarxa de

Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el
CTT) i el Departament d'lnterior van formalitzar una addenda a aquest conveni amb l'objectiu

d'adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern
en data 30 de juliol de 2013.

11. Per Acord de Govern de ta Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, s'estableix
que el Consell Rector de la Xarxa Rescat n'és el màxim òrgan de direcció, en defineix lesfuncions

i determina la fonna de representació de l'Administradó local de Catalunya en aquest òrgan
col. legiat.

12. En data de de_ es va signar un conveni de col. laboració entre les parts

intervinents que establia les condidons d'adhesió de l'Ajuntament de _a laxarxa Rescat

del Departament d'lnterior. Ab(ò no obstant, les modificacions normatives introduïdes amb

l'entrada en vigor de la Uei 40/2015, d'l d'ortubre, de règim jurídic del sector púbtic fan
necessari modifícar l'instrument de col. laboració entre les parts intervinents.

13. La Llei 40/2015, d'l d'octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició addicional
vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o

qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s'han d'adaptar al que s'hi
preveu en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Pel que fa als

convenis que no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit,
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el periode de vigència passa a ser de quatre anys a comptar de l'entrada en vigor de la llei

esmentada.

14. Atès que la vigència del conveni de col. laboradó establert entre les parts, en data _ de

de _, es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de règim jurídic

del sector públic, s'ha d'establir un nou conveni d'adhesió d'aquesta corporadó local.

I, en virtut d'això, les parts decideixen subscriure el present conveni de col. laboradó per a

l'adhesió de l'Ajuntament de _ a la xarxa Rescat.

PAOES

1. Objecte i flnalitat del conveni

L'objecte d'aquest conveni és regular les condidons generals d'adhesió de l'AJuntament de

a la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació entre el

CECAT i les administracions locals que s'hi adhereixin per a una adequada coordinadó en

matèria de protecció civil.

2. Obligacions del Departament

El Departament s'obliga a:

. Garantir la continuïtat i l'evotució de la xarxa Rescat els propers anys, i la disponibilitat per a

l'Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin.

. Assegurar que els costos d'inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la

Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l'Ajuntament.

. Cedir a t'Ajuntament de manera gratuita i temporal el dret d'ús de dos terminals portàtils

amb ets accessoris necessaris per a ta coordinadó en matèria de protecdó dvil entre el

Departament i l'/^untament

. tnformar l'Ajuntament dels contractes d'explotació i/o assistènda tècnica de la xarxa Rescat
i de la previsió de l'evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el que es preveu en aquest

conveni, amb prou anteladó.

. Oferir a l'Ajuntament un Servei tntegral d'Exptotació de la xarxa Rescat que, mitjançant el

Centre d'Operacions Rescat (en endavant, COR), propordoni a l'Ajuntament, entre d'altres,

un servei per atendre les inddències que puguin afectar el funcionament de la xarxa Rescat i

dels seusterminals, utilitzant els recursos necessaris per resotdre-les.

. Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua, sostracdó

o avaria o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament d'lnterior, això s'hagi
produït per un ús indegut.
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3. Obligacions de l'Ajuntament

L'Ajuntament s'obliga a:

. Utilitear adequadament els sistemes de comunicadons, respectant tes nonnes d'ús i les

condicions tècniques que siguin aplicables. Atal efecte haurà de:

- Adaptar l'ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, des de la

direcció de la xarxa Rescat i des de la DGPC.

- Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la seguretat i l'ús

eficient de la xarxa.

. Assegurar que els terminals de ta xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en matèria de

protecció cMI, obligant-se de manera exptfcita que usuaris amb altres funcions no utititzin els

terminals donats d'afta a la xarxa Rescat, tret que aquest ús sigui expressament autoritzat

pel Departament.

. Autoritzar gratuïtament la instal. ladó d'equipament tècnic de Rescat en espai municipal, si

el funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització es formalitzarà

mitjançant el conveni de col. laboració corresponent per a la instal. lació d'aquest

equipament, que s'haurà de subscriure en el termini màxim de quatre mesos des de la data

de comunicació de la necessitat per part de la Generalitat.

. Assumir el compromis que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat només seran

mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses subministradores la

reparació dels equips avariats i s'encarregarà detotes les gestions perresoldre les incidències

que afectin els equips terminals (excepte material fungible). Pertal de facilitar aquesta gestió

i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el COR, quan rebi

un equip avariat de l'Ajuntament, en facilitarà provisionalment un altre d'operatiu de la

mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa

identitat. Una vegada s'hagi reparat el terminal de l'Ajuntament, el COR el retornarà a

l'Ajuntament i recollirà el terminal provisional.

. Permetre la instal. lació a les seves dependèndes dels equips de la Xarxa d'Alarmes i

Comunicacions (XAC) que preveu l'artide 22 de la Uei 4/1997, de 20 de maig, de protecció

civit de Catalunya, en els termes previstos a l'article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de

5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei regutadora de les hisendes locals per

serveis de protecció civit.

. Informarel CECAT dels contactes munrcipals en matèria de protecció civit i de les seves dades

per a l'intercanvi d'informació en situacions de risc i d'emergència en cas d'activació d'algun

pla d'emergènda de protecció civil (alcalde, CRA, tècnic de protecció dvil... ), en aquells casos

en què es produeuci alguna renovadó de l'equip munidpal relacionada ambels responsables

de protecdó ch/il del municipi, o d'aquests mateixos.
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. Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, bateries, antenes,
etc. ) associat ats terminals cedits.

. Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s'hagin extraviat o sostret o hagin
quedat inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d'lnterior, puguin ser
imputables a un ús inadequat.

. Autortzar el Departament d'lnterior a incorporar i emmagatzemar el posicionament dels
terminals al seu Sistema d'lnformació Geogràfíca.

. Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents:

- Partidpar en les proves mensuals de comunicació realitzades des delCECAT.

- Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment en situació
d'activadó de plans de protecció ch/il.

- En general, tots aquells supòsits indosos en els protocols de protecció civil de l'annex 2.

. Facilrtar la recoltida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions de

programaris, quan així sigui notificat per la Direcdó General de Protecció Civil o per l'Ofidna
Rescat.

4. Clàusula de reciprocitat de la informació

El Departament i l'^untament es comprometen mútuament a la reciprocitat de la informadó
sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d'acord
amb els principis recollits a 1'article 21 de la Uei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, a l'efecte de donar comptiment al que preveuen els artides 22 i
23 d aquesta llei, relatius a la informació estadística i a l'elaboració d'informes de seguretat.

5. Adquisidó de terminals

Amb la signatura d'aquest conveni, l'Ajuntament es compromet a adquirir els terminals i
accessoris Rescat que pugui necessitar si és el cas, a banda dels dos terminals cedits per aquest
conveni, i a contractar-ne el manteniment, amb les mateixes condicions d'homologació i
compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides a les contrartadons de terminals i accessoris
del Departament d'tnterior.

L'/^untament podrà adquirir l'equipament segons el procediment de contractadó que
estableixi, garantint la compatibilh:at dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les
especificacions de la xarxa Rescat.

6. Costos d'explotació de la xarxa Rescat

El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d'espais, control i gestió de la xarxa
Rescat serà gratuït per a l'Ajuntament.
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7. Costos corresponents al servei Centre d'Operacions Rescat (COR)

El servei integral d'incidències del Centre d'Operacions Rescat (COR) serà gratuït per a

l'Ajuntament i resoldrà directament les consultes relatives al funcionament de la xarxa i dels

terminals per part dels ajuntaments.

8. Representació en el Consell Rector

L'Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la

participació dels vocals de l'Administració local de Catalunya en aquest òrgan, designats per

l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

9. Prcrtecció de dades i deure de confidencialitat

Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comerdal o de

qualsevol altra naturalesa que rebin de l'altra part. En conseqüència, es comprometen a no

dh/ulgar aquesta informació a tercers sense el consentiment exprés de l'altra part.

Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser protegida,

no han de ser objecte de publicació, d'acord amb el que preveu l'artide 21. 1 a) en relació amb

l'article 8. f) de la Uei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i

bon govern.

El trartament de les dades és responsabilitat d'ambdues parts i se sotmet a la normativa de

protecció de dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecdó de

dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Regtament (UE) número 2016/679 del

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecdó de les persones

fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel

qual es deroga la Directh/a 95/46.

Aquest clàusula no expirarà amb la resoludó d'aquest conveni, i tes parts es comprometen al

seu comptiment fins al moment en què la informadó hagi esdevingut de coneixement públic,

d'acord amb el marcjurídicaplicable vigent.

10. Condicions tècniques

Els usuaris de l'Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb ets mateixos nivells de qualitat i

disponibilrtat que les definides per a la resta d'usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya.

Les condicions tècniques i funcionals amb què s'ha de prestar el servei objecte d'aquest conveni

es recullen a l'annex 1, "Condidons tècniques del servei de radiocomunicacions". En el futur es

podran afegir ahres annexos que el modifiquin i que s'hauran de numerar a contínuació dels

annexos inicials.
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En el cas que un terminat de l'Ajuntament donat d'alta a la xarxa provoqui algun tipus d'avaria,
bloqueig o mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de baixa temporalment fins a

comprovar el fundonament conrecte delterminal.

11. Annexos

Formen part d'aquest conveni els annexos següents:

. Annex 1: "Condicions tècniques del servei de radiocomunicadons"

. Annex 2: "Protocol de comunicacions en l'àmbit de protecdó civil"

12. Vigència del conveni, pròrrogues i resolució

L'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del conveni i

operath/a a partir de l'acth/ació dels terminals corresponents.

Aquest conveni té una vigència de quatre anys i en qualsevol moment abans que finatitzi les
parts poden acordar-ne la pròrroga de mutu acord per un període de fins a quatre anys

addicionals o bé l'extinció, tal com estableix l'article 49 h) 2n de la Llei 40/2015, d'l d'ortubre,

de règim juridic del sector públic.

No obstant això, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:

. El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

. El mutu acord de les parts.

. L'incompliment de les clàusules del conveni.

. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donarcompliment a l'objecte del conveni.

13. Règimjurídicilitçis

Les parts sotmetran a la consideradó del Conselt Rertor de la Xarxa Rescat els conflictes que
puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l'extinció, la resolució i els efectes d'aquest
conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica admínistrativa d'aquest conveni, les parts
se sotmeten a la jurisdicdó contenciosa administrativa per resotdre els conflirtes esmentats.

I, com a prova de conformitat amb tot el que s'exposa i s'acorda, les parts signen aquest conveni.

Localrtat, data

^l
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1. Objecte

L'objecte d'aquest document és establir les condidons tècniques i funcionals sobre la base de

les quals s'ha de dur a terme la prestació del servei de radiocomunicacions digitals de grup

tancat (radio trunking digital Tetra) mitjançant l'ús de la Xarxa de Radiocomunicadons

d'Emergències i Seguretat de Catalunya (d'ara endavant, Rescat) de la Generalitat de Catalunya

per als ajuntaments en matèria de protecció ch/il.

2. Condicions de swvei de la xarxa

2. 1 Condicions generals de servei

La xana Rescat oferira a l'^untament els serveis de radiocomunicadons de veu i dades.

La xarxa Rescat haurà de suportar les comunicadons de veu i dades SDS simultànies de tots els

terminals Tetra de l'Ajuntament en el seu àmbit territorial, de forma contínua i permanent.

El servei haurà de reunir les condicions de seguretat i fiabilitat necessàries perquè la xarxa tingui

els màxims nivells de disponibilitat possibles. La xarxa Rescat garantira la confidencialitat de

totes les comunicacions de veu i dades, mitjançant els protocols d'autenticació, xifratge i

codificació estàndards del sistema Tetra.

2. 2 Paràmetres de confçuració de la xarxa

2. 2.1 Pla de numeració

Als ajuntaments se'ls concedeix un rang de números individuals d'abonat ISSI (Individual

SubscriberShort Identity) que comença per7xxxxxx.

La xarxa preveurà inicialment els terminals següents:

. 2terminalsportàtils(ambcadaterminaleslliuraran, comaaccessoris, una antena, unafunda

i dues bateries, amb una posició de càrrega pera cada terminal).

2. 2.2 Organitzadons i suborganitzadons

Elsterminals i grups s'estructuren en blocs organitzatius amb l'objectiu de facilitar la gestió: alta

i baixa de terminals, assignadó de drets i prioritats, etc. L'estructura dels terminals en blocs

organitzatius en permet una localització més ràpida. Aquesta estructura pot establir diferents

nh/ells.

2. 2.3 Paràmetres de configuració de les organitzacions

Es fixen els valors sçgüents als paràmetres d'organitzadó en relació amb el temps de trucada:
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Absence time for vis'rting members 5 minuts
Direct call inactivity time 5 segons
Ind catl setup time for called MS 30 segons
Ind catl setup time for called TCS client 180 segons
Max duration for emergency call 2 minuts
Max duration for normal individuat call1 2 minuts

Max handover time for indh/idual calls 10 segons

2.2.4 Serveis de dades: missatges d'estat i SDS

Els missatges d'estat són missatges curts de dades enviats a través del canal de control (s'envia

un codi que correspon a un text predefinit).

S'indouen una sèrie de missatges d'estat reservats pel sistema i que són gestionats de manera

especial per la xarxa, per considerar-los necessaris en situadons d'emergènda:

Valor status Text

O Petició emergència
65279 Petició trucada

65276 Petició trucada urgent
65277 Alerta selectiva

Tots els terminals tindran drets per enviar i rebre missatges d'estat i de petició de trucada.

Tots els tenninals tindran drets per enviar i rebre missatges de text SDS al bloc organitzatiu

corresponent al servidorSDS que tinguin assignat.

§11 1 El valor d'aquest paràmetre pot tenir una gran incidència sobre l'ocupació de xanca en el cas
dels terminals que utilitzln la trucada individual.
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2. 2.5 Paràmetres de configuració dels serveis de dades

El servei de dades es configurarà com a "Desactivat" per als ajuntaments, excepte missatges
d'estat i SOS.

2. 2.6 Trucada individual

Els terminals tindran dret a enviar i rebre trucades individuats alCECAT.

2. 2.7 Trucada d'emergènda

Es podrà definir la trucada d'emergència com una trucada al grup seleccionat en el terminal en

el moment de fer-la o bé definir de forma permanent el grup al qual es farà la trucada.

2. 2.8 Paràmetres de configuració de les trucades entrants i sortints de l'usuari

Quant a testrucades entrants, es defineixen els paràmetres següents:

Presentació d'identificaciódeterminal quetruca (CLIP)

Eliminació de la restricció d'identificació de terminal No
que truca (Anul. lació de CLIR)
Desviament de trucades No activat

Quant a les trucades sortints:

Prioritat normal 3

Permetre trucades dúplex No

Permetretrucades semidúplex Sí

Confirmació de lliurament per a missatges Sí

Restricció de la identificació del terminal ^

Serveis preemptius Desactivat i sense drets
/fi inr. innali+a+ nn nnoratii/a\

2. 2.9 Trucada de grup: grups de treball

Els ajuntaments disposaran d'un grup de trebalt propi per a les tasques habituals dins del

municipi i d'un grup comarcal de Protecció Civil (per comunicar amb el CECAT) actius al terminal.

També tindran configurats tres grups de demarcació i tres grups globals a tot el territori de
Catalunya per a la coordinació entre municipis, així com diversos grups de coordinació amb

diferents flotes, que s'activaran en cas de necessitat.

2. 2.10 Paràmetres de conflguració de la trucada de grup
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Els atributs d'àrea per a tots els grups seran els següents:

Tipus àrea

Prioritat mínima

Commutador (DXT)

Abast

Àrea de cobertura selectiva

Prioritat baixa

Tota la xarxa

Màxim

Aquests paràmetres pemneten que qualsevol grup tingui cobertura en qualsevol punt de la xarxa
Rescat a tot el territori.

Els atributs de comunicació per a tots els grups seran els següents:

Prioritat al torn de conversa de l'usuari anterior Activat

Prioritatdegrup 7

Permetre els serveis preemptius No

Identificació del terminal que parla (TPI) ISSI

Tipus de trucada d'emergènda Trucada de grup
Temps de Itiurament de report d'estat a DWS 15 segons

Enviament de missatge a la combinadó de grups Cap
Descarregar grups a les ràdios Activat

2.2.11 Paràmetres de configuració de seguretat

Es defineixen els paràmetres següents com a comuns per a totes les flotes:

Autenticadó requerida

Xifrat - Mètode de xifrat

Permetre xifrat extrem a extrem

Arth/ació/desacth/ació terminal

Obligatòria

TEA2

No

No (funcionalitat no operativa)

2. 2.12 Paràmetres de configuració de senyalitzadà

Es defineixen els paràmetres següents:

Lfmits «le temps

Temps màxim d'establiment 2 segons

Durada trucada de grup 3 minuts

Durada del torn de paraula 29 segons
Temps de latència 300 ms
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Lfmfts de temps

Entrada tardana

Entrada tardana

Perfode ràpkl

Nombre de missatges

Interval del missatge

Periode lent

tnterval del missatge

AIBberament de trucada

Camí ràdio

Recursos de control de trucada

Estahfi energètic

Estalvi energètic

Escanejat amb prioritat

Prioritat d'exploració

Activat

2

800 ms

2.000 ms

6 segons

10 segons

Immediat

No escanejat

2. 2.13 Paràmetres de configuració del GPS

La configuració del mòdul GPS dets terminals es farà segons la configuradó següent:

DefàultGPSreport
Type

State

tnterval

Distance (Portàtil)

Distance (Mòbil)

Maximum time between wakeup

l'enviament a:

Destf enviaments

GPS Status Destination 1

GPS Command

GPSAssistance

ETSILIPShort

Enabled

3 minuts

0, 1 km

0,3 km

5 minuts

119001

119001

119001

El destí de GPS està configurat per fer
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2.3 Condicions de cobertura

El municipi disposarà de la xarxa Rescat amb ets mateixos nivells de cobertura, qualitat i
disponibilitat que les definides per a la resta d'usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que l'Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat, però que
no es presten amb caràcter general, com les cobertures d'interiors d'edificis, aquests aniran a
càrrec de l'^untament i hauran de servatidats per l'Oficina Rescat.

2.4 Condicions del servei de gestió integral de la xaraa Rescat

Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de Servei). Aquest ANS està
suportat contractualment amb el prestador del servei COR (Centre d'Operacions Rescat), amb
penalitzacions en cas d'incompliment.

2.4.1 Serveis de gestió irrtegral de la xarxa Rescat

El Servei de Gestió Integral de la Xarxa Rescat ofereix els serveis següents:

. Atendó telefònica 24 hores els 7 dies de la setmana

. Resolució de dubtes d'ús de terminals i programari

. Gestió d'adquisició de terminals (portàtils, mòbils i fbcos)

. Gestió d'instal. lació i configuració de terminats mòbils i fixos

. Configuradons massh/es de terminals

. Configuradons de grups d'usuaris

. Configuracions de seguretat

. Gestió de tot tipus d'inddències

. Atenció a consultes sobre t'estat d'inddències obertes

. Notificadons proactives d'incidències de xarxa

. Not'rficacions de treballs programats que afecten els serveis Rescat

. Recepdó de suggeriments

. Formació bàsica d'integració de flotes

. Formació avançada per a usuaris experimentats

. Portal web

3. Paràmetres de qualitat de la xarxa
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3. 1 Condicions generals de qualitat

La xarxa Rescat està dissenyada per estar operativa 24 hores al dia, tots elsdies de l'any.

Degut a la criticitat dels serveis suportats, es garanteix la disponibilitat de les estacions base que

proporcionen el servei, minimitzant l'imparte de les tasques de manteniment.

El sistema disposa d'elements redundants que proporcionen una major fiabilitat en el seu
fundonament.

Es durà a terme un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la xarxa.

L'Ajuntament s'ha de comprometre a avisar el Centre d'Operacions Rescat (COR) cada vegada

que detecti un mal funcionament o avaria del servei, mitjançant el telèfon 932 467 900 i/o
l'adreça electrònica usuaris.rescat encat.cat o bé a través de l'extranet.

El Servei de Gestió Integral de la Xarxa Rescat es compromet a utilitzartots els mitjans de què

disposi pertal de resoldre en et termini més breu possible les avaries que es produeixin.

3. 2 Qualitat de servel

La xarxa Rescat haurà de garantir el compliment dels parametres de qualitat de servei que

s'estableixen a continuació.

Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de Servei, ANS).

Aquest ANS està suportat contractualment amb el prestador del servei de manteniment i

operació amb penalització en cas d'incompliment.
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3.2.1 Index de continuitat

L'índex de continuïtat es definebc com la relació del nombre d'hores de funcionament

inintenromput i no degradat respecte del nombre total d'hores del període en què s'efectua el
càlcul.

L'índex de continuïtat per al conjunt d'estacions base (TBS) serà del 99,80%.

La durada màxima de manca de servei d'una estació base serà de 4 hores.

L'índex de continuïtat per als commutadors de la xarxa serà del 99,95%.

La durada màxima de manca de sen/ei d'un commutador de la xarxa serà de 4 hores.

m
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Es durà a terme un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la xarxa.

La quantrficació es farà cada tres mesos de manera global per a totes les estacions de la xanca.

No es computaran, a efectes de l'índex de continui'tat, les interrupcions en el funcionament de

la xarxa provocades, directament o indirectament, percauses de força major.

El manteniment dels equips de xarxa utilitzats per a la prestació del servei requereix
intervendons periòdiques. A aquest efecte, el COR establirà els calendaris i moments

d'intervendó més convenients. En qualsevol cas, el COR es reservarà fíns a un màxim de dues

hores per any i per centre de cobertura per dur a terme aquestes actuadons. Abans d'efectuar

el tall de servei, s'avisarà el CECAT i la persona que designi ta Direcció General de Protecció Civil,
si és el cas, amb una antelació mínima d'una setmana.

El temps de tall per manteniment indicat en el paràgraf anterior no computarà a efectes del
càlcul de l'índex de continuïtat.

3. 2.2 Grau de tràfic i temps màxim de permanència en cua

Es definebc el "grau de tràfic" com el percentatge de trucades que resten en cua un període de

temps superior al fixat com a temps màxim de permanència en cua en situació de tràfic regulan

. Graudetràfic=5%

. Temps màxim de permanència en cua = 10 segons

^l
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Annex2

Protocol de comunicacions en l'àmbit de Protecció Ovil

1. Informació 1 dades a transmetre en les comunicacions

1. 1. Comunkacnns de l'Ajuntament al CECAT

Aquestes comunicacions poden ser tetefòniques, a través de la xarxa Rescat o bé per correu
electrònic.

1. 1.1. Tlpologia d'informació i situacions

L'Ajuntament haura de comunicar en temps real al CECAT les informadons i srtuadons de què
tingui coneixement que s'estan produint de les tipologies següents:

. Situacions de risc greu o emergència. En especial, en situació de prealerta o activació del pla
de protecció c'n/il de ta Generalitat conresponent que afecti el munidpi:

- Fenòmens meteorològics greus:

. Nevades

. Calamarsa

. Pluges intenses o abundants amb acumulació d'aigua

. Ventades

. Onatge

- Fenòmensgeològics:

. Despreniments i esllavissades

. Allaus

. Percepció de moviments sísmics

- Desbordament de rius o rieres o crescudes sobtades d'aquests

- Inundacions d'habitatges, etements vulnerables com hospitals, escoles, residències de
gentgran, etc., o d'infraestructures com vies de tren, carreteres, etc.

- Columnes de fum o possibles incendis, amb prioritat els forestals a l'estiu o en periodes
de risc declarats

- Accidents amb mercaderies perilloses en indústries o en el seu transport

- Acddents amb víctimes múltiples o rellevants

- Incidències generalitzades del subministrament o sen/eis bàsics (aigua, gas, electricitat i
telecomunicacions)

- Abocaments o contaminadó d'aigües

- Ahres situacions destacables d'afectadó col.lectiva de què tinguin coneixement

Slj
^l
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. Peticions de suport d'altres operatius que no depenen del municipi en el marc de situadons

de riscgreu o d'emergència (p. ex., Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM, Agents Rurats, etc.)

1. 1.2. Consideracions

. Es prioritzarà i agilitzarà en tot moment la informació al CECAT en temps real de les situacions

de risc, sinistre o emergència greus.

. En cap cas les comunicacions per emissora amb el CECAT substituiran la trucada al 112 per a

la demanda d'ajuda externa.

. Caldrà participar a les proves periòdiques de comunicacions Rescat que s'estableixin d'acord

amb els criteris de la Direcció General de Protecció Civil.

1.2. Comunkactons dd CECAT a l'Ajuntament

El CECAT comunicarà a l'Ajuntament:

. Les activacions de plans de protecció civil de la Generalitat per emergències que afectin de

forma concreta et municipi.

. Els episodis de risc greu, les inddèndes rellevants o les emergències que puguin afertar el

municipi quan l'Ajuntament estigui duent a terme serveis preventius que hagi notificat al

CECAT.

. Qualsevol novetat en relació amb situacions de risc greu o emergènda que estigui sent

objecte de seguiment conjuntament amb l'Ajuntament.

1. 3. Demandes de dades

El CEO\T i l'Ajuntament es podran sol. lidtar mútuament dades o informació respecte de

situadons de riscgreu o emergències en curs o previstes.

2. Canals de comunkació

Ets equips terminals Rescat de l'Ajuntament tindran activat el canal munidpal, que serà el d'ús

habitual, i també podran fer la trucada directa at CECAT. També tindran activat el canal comarcal,

que serà el canal habitual de comunicació amb el CECAT.

En el cas que, extraordinàriament, amb motiu d'emergèndes o dispositius preventius,

l'Ajuntament o el CECAT requereixin t'ús d'altres canals, les peticions i autoritzacíons també es
tramitaran a través del CECAT.

A més de tes comunicadons verbals, el CECAT també podrà fer ús de l'enviament de missatges

de text SDS en ets casos en què la informació afecti un àmbit territorial extens.
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Per comunicar-se amb el CECAT s'utilitzaran els sistemes de comunicació habituals següents:

. Trucada telefònica al CECAT al 93 55172 85

. Correu electrònic del CECAT cecat@eencat. cat o adreça alternativa indicada pelCECAT, en

els casos següents:

- Quan la quantitat o el tipus d'informadó a comunicar ho requereixi (p. ex., llistes de
persones, de carreteres o de serveis bàsics afectats).

- Imatges i fotografíes.

. Comunicació a través de la xarxa Rescat

Des dels munidpis s'informarà a través de Rescat o trucada telefònica al CECAT que es fa un
enviament de correu electrònic, sempre que es tracti d'informadó urgento sensible en relació

amb una s'rtuació de risc o d'emergència.

Per tot fexposat es proposa a la Junta de Govern Local el s^üent acord:

PRIMER. - APROVAR el Conveni entre el Departament D'interior de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà per la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en
matèria de protecdó ch/il
SEGON. - FACULTAR a l'Alcaldessa per a ta signatura del present conveni així com els actes que
en derivin del matebc per a la realitzadó del seu contingut.
TERCER.- PUBLICAR el present conveni al DOG i/o inscripció al Registre Català de Convenisde
Col. laboració correspondrà al departament d'interior de la Generalitat de Catalunya.
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Igualment, aquesta part s'ocuparà de trametre 1'acord d'aprovadó i la còpia del conveni a la
Direcció General d'Administració Local del Departament de Governadó en compliment del
quedetermina l'article 309 del ROAS.
L'ajuntament de Bellcaire d'Empordà publicarà el conveni en el tauler d'anuncis/Seu
electrònica.

QUART. - NOTIFICAR al Departament d'lnterior de la Generalrt:atde Catalunya.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- Assumptes urgents

4.0.- Precs i preguntes

L'alcalde/ssa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la certifíco a
l'eferte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a amb mi.

Signat electrònicament,


