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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
ls propers 11 i 12 de
novembre se celebra al
Palau de Congressos de
Lleida el II Congrés Nacional de Prevenció de Riscos
Laborals en el Sector Agroalimentari. Organitzat pel Consell
General de Col·legis Oficials
d’Enginyers Tècnics Agrícoles
d’Espanya, la Fundació Idea
(Enginyeria i Desenvolupament
Agrari) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de
Catalunya, aquest Congrés té
com a objectiu aprofundir en el
coneixement de la situació actual, tant tècnica com legislativa. També plantejar i exposar
solucions generals i específiques per eradicar els accidents
de treball i malalties professionals en l’àmbit de l’agricultura
i la indústria agroalimentària.
A través de ponències, taules
rodones, comunicacions tècniques i la participació de tècnics,
mútues, fabricants d’equips de
protecció, administracions, sindicats i empresaris, es promourà i es donarà suport al desenvolupament de mesures per a
la implantació d’una cultura de
la prevenció. A més, estan previstes demostracions de seguretat en cinc escenaris: bolcades
de tractor amb estructura de
protecció i sense, maquinària
de tractaments fitosanitaris,
exhibició d’equips de protecció
individual, plataformes de recol·lecció i poda de fruiters, ús
de motoserres, rescat i poda
d’alçada i treballs en talús.
Val a dir que l’activitat laboral en el sector agroalimentari
presenta un seguit de peculiaritats que requereixen un tractament particular, com ara l’ús
de maquinària sofisticada i potent, la utilització de productes
químics, l’estacionalitat, l’aïllament, la varietat de tasques, la
temporalitat, la mà d’obra familiar i l’emigració, entre d’altres. En aquest sentit, la
col·laboració entre les diferents
administracions i institucions
públiques i privades i els agents
socials i professionals constitueix l’eix fonamental perquè les
actuacions en la prevenció de
riscos laborals siguin eficaces i
s’aconsegueixi eradicar els accidents de treball i les malalties
professionals. Així, les campanyes de difusió, la informació i
la sensibilització hauran de
completar-se amb programes
de formació que comptin amb
tècnics en prevenció de riscos
laborals que, a més, tinguin
coneixement de les tècniques,
mitjans i sistemes de producció
agroalimentària.
Per això, els tècnics amb formació agrònoma, veterinària o
agrícola, que tenen un nivell de
coneixements i de responsabilitat adequats en matèria preventiva, esdevenen el perfil més
idoni per dissenyar, executar i
aplicar les actuacions a l’hora
de garantir la seguretat i la salut en les explotacions agrícoles
i ramaderes i en la indústria
agroalimentària. I és que, a més
de les repercussions en la salut
i directament en les persones i
famílies afectades per un accident laboral, hi ha uns costos
econòmics i socials que cal
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atendre, i la millor manera de
fer-ho és la prevenció. Cal recordar també que el sector
agroalimentari constitueix una
de les branques d’activitat més
importants a Catalunya, i que,
només en l’àmbit de l’agricultura, l’any 2003 hi ha comptabilitzades més de 70.000 persones que s’hi dediquen.
Pel que fa a la sinistralitat
laboral, segons les dades del
departament de Treball, en el
sector de l’agricultura el total
d’accidents ha disminuït els

mesos de gener a setembre del
2004, respecte del mateix període de l’any passat, en un
7,25%. Malgrat aquesta bona
notícia, no es pot oblidar que el
total d’accidents en el que es
porta d’any és de 241, dels
quals 4 han estat mortals, 5
greus i 232 lleus. A aquestes xifres caldria afegir-hi els accidents que pateixen persones
que no estan registrades com a
ocupades en el sector agrari,
com ara familiars que col·laboren esporàdicament en l’explo-

tació o que hi treballen al marge de l’estadística, o d’altres tipus, i que no es preveuen en les
xifres oficials.
Per tant, la conscienciació
en la prevenció de riscos laborals en el sector agrari és molt
més important justament
pers’hi sumen els factors d’aïllament i mà d’obra familiar.
Més tenint en compte que les
causes principals dels accidents laborals són el desconeixement dels riscos i la prevenció, la confiança que els riscos

no generaran precisament
avui l’accident, el desconeixement de la magnitud de les
conseqüències i la limitada
consciència de les pèrdues humanes i econòmiques que suposen. Amb aquest II Congrés
de Prevenció de Riscos Laborals
en el Sector Agroalimentari,
doncs, el col·lectiu d’enginyers
tècnics agrícoles ha desplegat
tota una xarxa de difusió que
contribuirà a difondre la cultura de la prevenció, tant en el
sector agrari com en la indústria agroalimentària, i que se
sumarà a la tasca que realitzen
els col·legis professionals en
formació i seminaris adreçats
als col·lectius potencialment
afectats per riscos laborals en
aquest àmbit. Des de la Fundació Agrícola Catalana donem suport a aquesta iniciativa i esperonem el sector a participar en les activitats que s’hi
proposen.
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AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

ANUNCI
En compliment del que disposa
l’article 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’anuncia que
l’Ajuntament en sessió del ple
de data 28 d’octubre de 2004,
ha aprovat per majoria absoluta, entre d’altres, els acords
següents:
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació amb
efectes de primer de gener de
2005, les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen
amb el contingut que figura en
l’annex que forma part del present acord:
OF 1. Impost sobre béns immobles.
OF 2. Impost sobre activitats
econòmiques.
OF 3. Impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
OF 4. Impost sobre l’increment
dels Valors dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
OF 5. Contribucions especials.
OF 6. Taxa per serveis administratius.
OF 7. Taxa per llicències
d’autotaxis i altres vehicles de
lloguer.
OF 8. Taxa per serveis especials d’espectacles o transports.
OF 9. Taxa per serveis urbanístics.
OF 10. Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció
integral de l’administració
municipal en les activitats i
instal·lacions.
OF 11. Taxa de cementiris
municipals.
OF 12. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans.
OF 14. Taxa per retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
OF 15. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
OF 16. Taxa per la prestació del
servei de proveïment d’aigua
potable.
OF 17. Ordenança General
Reguladora dels Preus
Públics.
OF 18. Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la
via pública.

OF 19. Taxa per aprofitament
especial del domini públic
local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de
subministraments d’interès
general.
OF 20. Taxa per la utilització de
l’escut del municipi.
OF 21. Taxa per obertura de
sondatges o rases en terrenys
d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del
paviment o de les voreres.
OF 22. Taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
OF 23. Taxa per entrades de
vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, o
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
OF 24. Taxa per l’ocupació de
la via pública amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa.
OF 25. Taxa per la instal·lació
de quioscs a la via pública.
OF 26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de
rodatges cinematogràfic.
OF 27. Taxa per la prestació de
serveis a l’Escola Municipal
de Música.
OF 28. Taxa per la prestació de
serveis o la realització d’activitats organitzades per les
diferents àrees municipals.
OF 29. Taxa per concessió de
llicències i control de la publicitat dinàmica.
OF 30. Preus públics per la
prestació del servei municipals de llar d’infants.
OF 31. Taxa per la instal·lació
d’anuncis que ocupen el
domini públic local. Modificació de preus públics per a la
prestació dels serveis de les
instal·lacions esportives
municipals de gestió directa.
Segon.- EXPOSAR al públic la
present modificació d’ordenances fiscals en la forma i als
efectes previstos en l’article 17
del citat text refós de la Llei
reguladora de les hisendes
locals.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el
present acord en el cas que, un
cop finalitzat el període d’exposició pública, no s’haguessin
presentat reclamacions, de
conformitat amb allò que preveu l’article 17.3 del precitat
text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Les Franqueses del Vallès,
29 d’octubre de 2004
Francesc Torné i Ventura
ALCALDE
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