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CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE 
CATALUNYA I  L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.                                
 
 
 
Barcelona, 1 de gener de 2013 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, Antoni Mateu i  Serra, director de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya 
(en endavant ASPCAT).  
 
 
I de l’altra, Il·lma. Sra. Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar (en endavant Ajuntament). 
 
 
ACTUEN 
 
El primer, en representació de l'ASPCAT, en ús de les facultats que li confereix l’article 24 
k), de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i que actua per delegació 
d’acord amb la resolució SLT/1219/2012, de 4 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’ASPCAT,de delegació de funcions en el director 
o directora d’aquest ens en matèria d’aprovació de convenis.  
           
La segona, en representació de  l’Ajuntament, ocupant el càrrec d’alcaldessa, per presa 
de possessió del dia 11 de juny de 2011, amb les més amplies facultats de representació 
de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Les parts, de mutu acord, en presència de la senyora M. Carme Solis Ferrer, secretària 
de la corporació i funcionària amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura 
d'aquest conveni de conformitat amb la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
 
 
EXPOSEN 
 
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones 
constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents 
comparteixen competències en aquestes matèries. 
 
2. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya té com objecte la prestació dels serveis 
de la Cartera de serveis de salut pública i pot prestar entre d’altres els serveis mínims 
competència  dels ens locals, establerts a  l’article 52 de la Llei 18/2009,del 22 de 
novembre,de salut pública, quan aquells li encarreguin per mitjà d’un conveni d’acord 
amb el que estableix l’article 53 i l’apartat d) de l’article 17 de lla Llei 18/2009,del 22 de 
novembre,de salut pública.   
 
3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració 
dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials 
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del territori, assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la 
ciutadania. 
 
Que, en data 11 de gener de 2006, l’Honorable senyora Marina Geli i Fàbrega, 
consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, 
president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el senyor Manuel Bustos i 
Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, van signar el Conveni 
Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens 
locals i l’Agència de Protecció de la Salut, puguin subscriure, en relació amb la prestació 
de serveis de protecció de la salut. 
 
Des del 28 de febrer de 2012, ha entrat en funcionament l’ASPCAT i  d’acord amb la 
disposició transitòria primera 3 de la  Llei 18/2009, del 22 de novembre,de salut pública, 
s’ha subrogat en tots el drets i deures de l’agència extingida. 
 
4. Que, en data 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’APS, va aprovar el catàleg 
de serveis de l’Agència, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 
7/2003, de protecció de la Salut. 
 
5. Que l’Ajuntament i l’ASPCAT, volen crear un nou marc de cooperació 
interadministrativa basat en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials 
en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una 
delimitació millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió 
conjunta, respectant el marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn 
econòmic i social. 
 
Per l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present conveni de 
col·laboració interadministrativa amb subjecció als següents, 
 
PACTES 
 
Primer 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza  l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar a favor de l’ASPCAT per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de 
competència local, que  s’especifiquen a  l’annex d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en 
l’annex d’aquest conveni. 
 
 
 
Segon 
 
 
Les activitats que es relacionen en l’annex, són activitats d’assessorament i suport 
tècnico-jurídic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT prestaran a 
l’Ajuntament sense que comporti aquests serveis cap contraprestació econòmica a l’ens 
local, de conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del conveni subscrit el dia 11 de 
gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya.  
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L’ASPCAT, en aquelles activitats de control susceptibles de meritació de taxes, aplicarà 
als legals responsables dels establiments o activitats objecte d’aquest control el Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Taxes i 
preus públics de la Generalitat (modificat per la  Llei 5/2012 de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics), en relació amb l’Ordre SLT/75/2010, de 10 de febrer, per la qual es relacionen 
les taxes vigents del Departament de Salut amb identificació dels serveis i de les quotes 
corresponents. 
 
 
 
Tercer 
 
El personal que portarà a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o 
laboral de l’ASPCAT adscrits en el sector, mentre que l’Ajuntament no adscriu cap mena 
de recurs, ni personal, ni material. 
 
l’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que 
es generin com a conseqüència de la seva actuació. Per la seva part,  l’Ajuntament 
també es compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els 
actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha 
realitzat en el marc d’aquest conveni, així com al seguiment dels establiments que 
s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores que  calguin d’acord 
amb l’annex. 
 
Quart 
 
L’Ajuntament comunicarà  al responsable de l’equip de salut  pública de l’ASPCAT, cada 
vegada que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la 
informació necessària relativa al cas de què es tracti. 
 
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels 
sistemes habituals de comunicació, utilitzant preferentment els sistema de comunicació 
d’oficis a través d’EACAT. 
 
Cinquè 
 
Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per 
dos representants de l’ASPCAT i dos representants de l’Ajuntament. 
 
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any. 
 
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria que reculli les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració. 
 
Sisè  
 
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà 
caràcter confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.  
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les 
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no 
podent utilitzar-les per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de 
manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de  dades 
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personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es 
puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de 
caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers no  permesos per les lleis.  
 
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les 
parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personal 
d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, 
així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes. 
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà 
causa de resolució del conveni. 
 
Setè  
 
Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en 
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, al menys, en català d’acord amb les 
obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la desenvolupen. 
 
Vuitè 
 
L’ ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o de 
l’ASPCAT en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni. 
 
Novè 
 
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni 
restarà subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als 
drets inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi 
intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals. 
 
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, 
corresponen a l’ASPCAT. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els 
resultats parcials o finals, en part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en 
qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat 
de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme es farà 
constar que el treball és propietat de l’ASPCAT. Igualment, queda prohibida l'autorització 
a tercers per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment 
o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT. 
 
 
Desè  
 
 La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins el 31 de desembre 
de 2016, si bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el conveni actuacions 
que constitueixen l’execució del seu objecte i que hagin estat dutes a terme amb 
anterioritat a la data de signatura. Per acord mutu de les parts, el conveni es podrà 
renovar abans de la seva expiració. Les pròrrogues del conveni hauran de fer-se de 
manera expressa. 
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Onzè 
 
Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents: 
 
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
- Denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
 
Dotzè 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la 
seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciós administrativa 
resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que 
intervenen el signen en la data indicats. 
 
      
 
 
Per delegació 
(Resolució SLT1219/2012,de 4 de maig 
DOGC núm. 6156 de 25.06.2012) 
 
 
 
 
 
Antoni Mateu i Serra     Montserrat Garrido Romera 
Director                  Alcaldessa de Sant Pol de Mar 
de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 
                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
La secretària 
        
 
 
 
 
M. Carme Solis Ferrer 
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ANNEX 
 
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Sant Pol de Mar de conformitat amb 
la relació d'activitats incloses en el serveis mínims dels ens locals que integra l'annex 1 
del conveni marc d'11 de gener de 2006. 
 
Pels anys 2013 a 2016, les activitats relacionades amb els serveis, el nombre o la 
periodicitat previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que  es detalla: 
  
 
 

Activitat 1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVAT DE LA 
CONTAMINACIÓ DEL MEDI 

Servei 
Regional 

Assessorament en temes de legionel·la. 

 
 
 

Activitat 2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DE LES AIGÜES DE CONSUM 
PÚBLIC 

Servei Regional 

Controlar el compliment de les obligacions de les gestores de les aigües de 
consum humà, d’acord amb els programes de vigilància i control sanitari 
establerts per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Avaluar i gestionar el risc dels incompliments de l’aigua que subministren 
aquestes gestores. 

Proposar, incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors i les 
mesures cautelars relacionades amb els incompliments o infraccions de les 
gestores d’aigua. 

Nombre i especificació: 

En les 4 xarxes d’aigua: 
• Sorea – Sant Pol de Mar amb 

codi 082351040 
• Urbanització Can Pou amb codi 

082352010 
• Càmping La Maresma amb codi 

082353010 
• Càmping Kanguro amb codi 

082353020 

 
 
 

Activitat 3.  GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ESTABLIMENTS PÚBLICS 

Servei 
Regional 

Elaboració d’informe sanitari sobre projecte, previ al funcionament en els 
nous establiments o instal·lacions següents: càmpings, hotels, cases de 
colònies, albergs, casals d’estiu, centres educatius. 

 
Nombre/Periodicitat: 2 màxim 
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Activitat 4. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVAT DELS PRODUCTES 
ALIMENTARIS 

Servei 
Regional 

Execució de la primera visita de control als establiments  de competència 
municipal de l´ àmbit de la restauració col.lectiva o comerç minorista: 
- Hostal Pancheta (cuina i menjador) 
- Hotel Tarano (cuina i menjador) 
- Pastisseria Nualart (obrador) 
- Forn de pa Grimal (obrador) 
- Ca la Margot (restaurant) 
- La Llosa (restaurant) 

Proposar, incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors i aplicar les 
mesures cautelars relacionades amb els incompliments o infraccions en 
matèria de seguretat alimentària relacionades amb aquests establiments. 

Nombre/Periodicitat: 10 inspeccions total/ any 

Ajuntament Seguiment de les mesures correctores que no hagin derivat en expedient o 
en l´ adopció de mesures cautelars als establiments anteriors. 

 
 
 
Activitat 5. EDUCACIÓ SANITÀRIA EN L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

Servei 
Regional 

Formació als tècnics municipals en temes de salut alimentària mitjançant 
visites d’inspecció conjuntes amb els tècnics de l´ Agència de Salut Pública 
de Catalunya. 

 
 
 

Activitat 6.  CENSOS D’ACTIVITATS AMB CONTROL SANITARI 

Ajuntament 
Actualització del cens municipal d’activitats sotmeses a control sanitari 
d’acord amb les indicacions de l’ ASPC. 

Comunicació anual del cens municipal de torres de refrigeració. 
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