Despesa pluriennal per a la contractació dels plans
d'autoprotecció dels edificis de la UPC

Acord núm. 126/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la despesa
pluriennal per a la contractació dels plans d'autoprotecció dels edificis de la
UPC.




Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social
Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 22/06/2016.

Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 19 de juliol de 2016

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ
DELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ DELS EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA, SUBJECTES AL COMPLIMENT DEL DECRET 30/2015

ANTECEDENTS
1.- La Universitat Politècnica de Catalunya té una llarga experiència treballant en la implantació
de mesures de protecció als edificis on desenvolupa la seva activitat, i alhora en la definició de
consignes d’evacuació i l’organització en cas d’emergència.
2. El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprovava el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció, es van desplegar els preceptes relatius a l’autoprotecció
recollits a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Tanmateix, els mitjans
personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència descrits en la
normativa es demostraven ja al 1997 difícilment aplicables a una institució amb les particulars
característiques organitzatives de la Universitat.
3. La Universitat Politècnica ha continuat treballant des del 1997 en la coordinació amb els
serveis de protecció dels diferents entorns en els que la Universitat està implantada, de cara a
afrontar amb les màximes garanties per a la seguretat de les persones aquelles situacions que
puguin requerir actuacions immediates de desallotjament d’instal·lacions. Per a fer-ho amb la
màxima eficàcia, s’han destinat periòdicament recursos per tal d’assegurar que els mitjans
tècnics instal·lats als edificis complimentin o, substitueixin les necessitats a les que no es pot
donar resposta amb elements organitzatius per manca de persones.
4. El Decret 30/2015 fixa un nou termini i criteris per a l’adequació dels plans d’autoprotecció
als àmbits territorials i locals, i alhora recull la possibilitat de que els plans d’autoprotecció no
depenguin exclusivament de l’actuació de les persones, si no que alhora es vegin reforçats per
mitjans electrònics i materials que possibilitin en definitiva l’objectiu últim, que és el d’estar
preparat per donar resposta amb la màxima eficàcia a les situacions d’emergència
sobrevingudes.
5. La Universitat ha mantingut diverses reunions amb la Direcció General de Protecció Civil, per
tal de consensuar un calendari d’implantació dels Plans d’Autoprotecció dels edificis, que pugui
ser alhora assumible en quant a necessitats d’inversió per part de la Universitat.

FONAMENTS DE DRET
L’article 22) de les Bases d’Execució del Pressupost 2016 estableix:
“Es poden adquirir compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a
l’exercici en el qual s’autoritzen, sempre que l’execució s’iniciï en el mateix exercici. Aquestes
despeses, anomenades despeses pluriennals, han d’aprovar-se de forma expressa pel Consell
Social a proposta del Consell de Govern”.
En virtut del que precedeix, es formula el següent

ACORD

Aprovar la contractació del servei per a la realització dels plans d’autoprotecció dels edificis de
la Universitat Politècnica de Catalunya, subjectes al compliment del Decret 30/2015.
L’aprovació és amb una durada de 2 anys , i per un pressupost màxim de 96.800 € impostos
inclosos. La despesa anirà a càrrec de l’assignació del Pla Plurianual d’Inversions Universitàries.
Es proposa alhora portar la proposta per a l’aprovació definitiva per part del Consell Social , si
s’escau.

Barcelona, 22 de Juny de 2016

