Àrea: SALUT
Expedient núm. X2021002781
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 EN EL CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI, AIXÍ COM
L’APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT (EXPEDIENT X2021002781).
Atès que la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, text consolidat
en data 15/01/2019, dedica el Capítol Sisè del seu Títol Preliminar a la regulació dels
convenis signats entre dues o més Administracions publiques.
Atès que l’Ajuntament d’Alella no disposa de personal qualificat per realitzar els controls
adients i és l’entitat responsable de la supervisió en aquesta matèria del Camp de Fútbol
Municipal, del Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera, de l’Escola Fabra, de l’Espai d’Arts
Escèniques d’Alella o d’altres instal·lacions municipals presents i futures. Es tracta d’un
tipus d’equipament públic proveït d’instal·lació d’aigua calenta sanitària amb circuit de
retorn, raó per la qual la normativa vigent, Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, Decret
352/2004, de 27 de juliol, així com la Guia Tècnica per a la Prevenció i Control de la
Legionel·losi, publicada pel Ministeri de Sanitat l’any 2006, els classifica com de major
probabilitat de proliferació i dispersió del bacteri.
Vist que mitjançant aquest conveni de col·laboració el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament d’Alella 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 en el control i prevenció de la legionel·losi.
Vist 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 el control i la prevenció de la
legionel·losi.
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 en el control i prevenció de
la legionel·losi.
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, de control i
prevenció de la legionel·losi 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.

