
 

 
 

  
 

Àrea: SALUT 
Expedient núm. X2021002790 

 
 
La Comissió Informativa d'aquesta Corporació en sessió celebrada 15 de juliol de 2021, 
prèvia deliberació i votació, ha dictaminat favorablement la següent proposta per a 
incloure-la a l’ordre del dia del proper Ple: 
 
 
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT SOBRE APROVACIÓ 
DE LA DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA A 
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, RESPECTE AL SUPORT 
TÈCNIC PER A LES INSPECCIONS SANITÀRIES D’INICI I DE CONTROL 
D’ACTIVITATS ALIMENTÀRIES, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DEL CONVENI 
CORRESPONENT (EXPEDIENT X2021002790). 
 
Atès que la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que 
regula, entre d’altres, el règim jurídic bàsic dels convenis signats entre dues o més 
administracions públiques, dedica el capítol VI del Títol preliminar a la regulació dels 
convenis entre dues o més Administracions Públiques. 
 
Atès que la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Publica de Catalunya, fixa al seu art. 
52 els serveis mínims que han de prestar els ens locals en matèria de salut pública i, 
quant a l’assumpte que motiva la celebració del present conveni, la lletra f) d’aquest 
article ordena al municipi que s’encarregui de la gestió del risc per a la salut derivat dels 
productes alimentaris en les activitats del comerç minorista; del servei i la venda directa 
d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un 
establiment, amb repartiment a domicili o sense; de la producció d’àmbit local i del 
transport urbà. S’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a 
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda. 
 
Atès que mitjançant aquest conveni de col·laboració, l’Ajuntament d’Alella i el Consell 
Comarcal del Maresme tenen la intenció de regular, de manera temporal, el 
desenvolupament d’una part de la competència municipal en matèria de salut pública, 
específicament respecte al suport tècnic per a les inspeccions sanitàries d’inici i de 
control d’activitats alimentàries. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alella i el Consell Comarcal del 
Maresme, per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici i de control d'activitats 
alimentàries. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la delegació parcial de competències de l’Ajuntament d’Alella a favor 
del Consell Comarcal del Maresme, respecte al suport tècnic per a les inspeccions 
sanitàries d’inici i de control d’activitats alimentàries. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alella i el Consell 
Comarcal del Maresme per al suport tècnic, en matèria de salut pública, en inspeccions 
sanitàries d’inici i de control d'activitats alimentàries i facultar a l’alcalde per a la seva 
signatura.  
 



 

 
 

  
 

TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el conveni de 
delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme. 
 
QUART.- Notificar aquest acord i trametre el conveni signat al Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.   
 
 
Document signat electrònicament. 
 
El secretari general. 
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