SERVEI CATALA DE TRANSIT

ANNEX 2

AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ
DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI PER A L’ADHESIÓ AL SISTEMA
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES I AFECTATS D’ACCIDENTS DE
TRÀNSIT A CATALUNYA DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

REUNITS
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.
De l’altra, el senyor Xavi Paz Penche, alcalde de l'Ajuntament de Molins de Rei

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 22 de setembre de 2020.

El segon, en representació de l'Ajuntament de Molins de Rei, 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

El Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Molins de Rei, com a administracions
públiques competents en matèria de seguretat viària en el seu àmbit territorial,
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comparteixen la voluntat de desplegar polítiques actives destinades a assistir el ciutadà en
aquells casos en què aquest, com a conseqüència d’un accident de trànsit, es converteix
en víctima o afectat, donant d’aquesta manera un nou estàndard d’atenció i informació en
aquells casos en què, malgrat les polítiques de prevenció dels riscos i les accions
derivades de l’aplicació dels plans de seguretat viària, es produeix un accident que,
derivat de la circulació de vehicles per les vies del país, ocasiona la necessitat de conèixer
els recursos existents que els assisteixen.
El Servei Català de Trànsit va iniciar - des de l’any 2012- un servei d’informació i atenció a
les víctimes i afectats d’accidents de trànsit (SIAVT) com a eina fonamental per atendre
les víctimes i donar suport i informació sobre els seus drets, recursos públics i privats i de
les gestions i tràmits necessaris a realitzar.
És d’interès per a l’Ajuntament de Molins de Rei per tal d’oferir aquest suport a les
víctimes i afectats dels accidents produïts a les vies urbanes i interurbanes del municipi,
adherir-se al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit
de Catalunya (SIAVT) esmentat, pel fet que aquest servei constitueix un sistema d’atenció
de país.
Per consegüent, aquest conveni té per objecte establir les bases i l’extensió de la
col·laboració institucional, i fixar els aspectes per fer efectiva la prestació al ciutadà
víctima o afectat per accidents de trànsit produïts a les vies urbanes i interurbanes de
Molins de Rei, d’acord amb els pactes següents.
PACTES
1. Les persones que han estat víctimes o afectades per accidents de trànsit produïts a les
vies urbanes i interurbanes del municipi de Molins de Rei poden accedir i rebre
mitjançant el servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit
(SIAVT) del Servei Català de Trànsit informació i orientació jurídica, administrativa,
social i psicològica, per tal de minimitzar la situació traumàtica que es produeix després
d’un accident de trànsit.
2. L’Ajuntament de Molins de Rei, a fi de fer efectiva la disponibilitat del servei a les
víctimes o persones afectades per accidents de trànsit i que la ciutadania pertanyent a
aquest col·lectiu pugui accedir al servei, ha d’informar de l’existència del servei
d’atenció a la víctima i afectats d’accidents de trànsit que presta el Servei Català de
Trànsit.
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3. L’Ajuntament de Molins de Rei ha d’establir els convenis d’informació interns per tal de
definir, en funció de la condició de víctima o afectat i de les circumstàncies de
l’accident, el moment adient i els subjectes operadors de la policia local o dels serveis
municipals responsables per tal de facilitar la informació i documentació institucional
sobre el servei.
4. Amb el consentiment previ de la víctima o persones afectades, i dels seus familiars, en
el cas d’incapacitat de la víctima, l’Ajuntament de Molins de Rei pot facilitar les dades
bàsiques de contacte de la víctima per tal que el SIAVT pugui desplegar les
prestacions del servei.
5. El Servei Català de Trànsit, sempre que la continuïtat del SIAVT estigui recollida en el
Pla de seguretat viària corresponent, es compromet a disposar amb vocació de
continuïtat i disponibilitat d’un centre d’atenció telefònica gratuït tots els dies de l’any en
horari de 9 a 20 hores, dotat de professionals amb experiència i coneixement en els
recursos assistencials públics de l’Administració o d’altres entitats, i en els aspectes
tècnics, jurídics, socials i psicològics inherents al SIAVT.
6. En els casos necessaris d’acord amb els convenis del SIAVT, les persones afectades
seran ateses personalment per un psicòleg i un professional de l’àmbit social, amb la
voluntat que aquestes persones puguin rebre una atenció adient a les especials
circumstàncies que concorrin en cada cas.
7. A fi que les víctimes o afectats pels accidents comptin amb una informació de qualitat
sobre el SIAVT, el Servei Català de Trànsit ha de comunicar a l’Ajuntament de Molins
de Rei, en un període màxim de dos mesos, les modificacions introduïdes en la forma i
nivell de prestació del servei, i donarà trasllat dels díptics i de la documentació
informativa que, adreçada a la ciutadania, s’ajusti en cada moment a l’estàndard de
servei ofert i el catàleg de recursos vigent.
8. L’Ajuntament de Molins de Rei ha de fer difusió del SIAVT als serveis socials, a les
oficines d’atenció al ciutadà i a altres òrgans i entitats que consideri, així com al seu
web, mitjançant els seus propis mitjans. D’altra banda, les policies locals faran difusió
del SIAVT i facilitaran un díptic sempre que es produeixin diligències per un accident
de trànsit.
9. L’Ajuntament de Molins de Rei ha de facilitar amb caràcter anual, a comptar des de
l’entrada en vigor del present conveni, les dades no personals dels accidents de trànsit
amb víctimes al Servei Català de Trànsit. Aquestes dades del sistema d’informació
municipal han d’estar integrades per les característiques bàsiques de l’accident i les
característiques de les unitats implicades, dels conductors i de les persones que s’han
vist implicades en l’accident.
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La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la
seva signatura, pròrroga inclosa.
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents:
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense
que se n’hagi acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. 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.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en
altres lleis.
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per
escrit amb dos mesos d’antelació.
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a
tots els efectes.
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc
de col·laboració.

11.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.
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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

Per l’Ajuntament

Juli Gendrau i Farguell

Xavi Paz Penche

Director

Alcalde

(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020)
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