
 

 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 

L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER  A LA REALITZACIÓ DE TRACTAMENTS AMB 

LARVICIDA ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (Aedes albopictus) AL MUNICIPI. 

 

A Mataró, 5 de novembre de 2013 

 

REUNITS  

 

Per una part el Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme. 

Per altra part la Sra. Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de Sant Pol de Mar (a partir d’ara 

l’Ajuntament). 

 

EXPOSEN 

 

Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de realitzar tractaments 

enfront el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb interès comú de controlar les 

poblacions de mosquit tigre a la Comarca.  

 

Segon.-  El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora d’origen asiàtic que 

actualment ja es troba a tots els municipis de la comarca. Per minimitzar els efectes negatius que 

aquest mosquit pot ocasionar a les persones és important aconseguir un control de les poblacions 

del mosquit i per això és cabdal actuar a tot el territori on ja s’ha trobat.  

 

Tercer.-  Les larves del mosquit tigre requereixen petites quantitats d’aigua estancada per poder 

créixer, aigua acumulada en petits recipients (joguines, plat de testos, cendres, galledes...).  

Aquesta característica facilita que puguin créixer en espais privats com jardins de cases, terrasses 

etc. dificultant molt la intervenció de l’administració in situ. La inaccessibilitat per part de 

l’administració a les propietats privades complica molt el control de les poblacions. 

 

Quart.- Els embornals de la via publica són llocs on es troben larves dels mosquits tigre ja que 

l’aigua estancada que hi queda proporciona un lloc adequat per a la cria d’aquests mosquits. Els 

embornals són un lloc accessible ja que no estan en propietats privades i on des dels ajuntament 

s’hi pot actuar directament. S’ha demostrat que l’aplicació de larvicides en els embornals de la via 

pública, és un mètode eficaç per eliminar larves de mosquit tigre i així evitar l’aparició dels 

mosquits adults. El fet que els embornals es trobin a la via púbica, fora de propietats privades, fa 

que siguin un lloc accessible perquè des dels ajuntaments es pugui actuar per a controlar les 

poblacions de mosquit tigre. 

 



 

 

Cinquè.- La llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut publica a l’article 52 defineix que els 

ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueix la llei 15/1990, d’ordenació sanitària 

de Catalunya, i el decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de regim local de Catalunya, i la normativa especifica, dóna  competències als 

ajuntaments per a prestar com a servei mínim la gestió del risc per a la salut derivada dels 

animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.  

 

Sisè.- Que són competències de la comarca la cooperació, assessorament i coordinació dels 

Ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de gestionar els municipis.  

 

Setè.-  Que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments, per assolir 

els interessos comuns, i com una tècnica adequada de cooperació entre les diverses 

administracions públiques és el conveni 

 

Vuitè.- Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la llei 7/1985, de 2 

d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del decret 179/95, de 13 de juny 

que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i  els articles 26.2 i 28.1 a) i 

d) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de llei de 

l’organització comarcal de Catalunya que regula la figura de la cooperació als municipis. 

 

CLÀUSULES 

 

1ª OBJECTE 

 

El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals l’Ajuntament 

encomana al Consell Comarcal del Maresme la realització de tractaments enfront el mosquit tigre 

al municipi a fi de realitzar un control de les poblacions de mosquit tigre a la comarca.  

 

2ª LLOC D’ACTUACIÓ 

 

El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament té com a àmbit d’actuació els 

embornals de la via pública que determini l’ajuntament i que s’indiquin en el moment del 

tractament.  

 

3ª PROCEDIMENT DELS TRACTAMENT 

 

S’entén com a tractament cada vegada que es realitzi una aplicació de larvicida als embornals que 

es determinin per part de l’ajuntament.  

 

Es realitzaran, com a mínim, tres tractaments amb larvicida als embornals fixats a la clàusula 2 i 

que es duran a terme durant els mesos de maig -novembre. El Consell Comarcal podrà variar el 

número de tractaments coordinadament amb els ajuntament. 

 

 



 

 

 

L’Ajuntament determinarà els embornals on es realitzarà el tractament amb larvicida i s’acordarà 

amb el Consell Comarcal els dies que es realitzarà cada tractament. 

 

L’aplicació de larvicida en els embornals es realitzarà per la persona que designi el Consell 

Comarcal del Maresme  i la despesa anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

 

L’ajuntament designarà una persona que haurà d’acompanyar en tot moment la persona que 

realitzi l’aplicació i haurà d’indicar els punts a tractar, sempre tenint en compte que el mosquit 

tigre es troba en aquells embornals que tenen retenció d’aigua. 

 

El Consell Comarcal del Maresme es responsabilitzarà de determinar els productes i formes de 

tractament més adequades, així com les mesures complementàries i preventives durant la seva 

aplicació. 

 

4ª COST DE L’APLICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 

 

El preu de cada tractament serà en funció dels embornals que es tractin. 

 

Per a cada tractament el preu serà en funció del numero d’embornals on s’ha fet l’aplicació de 

larvicida i el preu anirà per franges: 

 

• De l’embornal 1 al 100: 1 euro  +  IVA per embornal amb un mínim de 80 euros + IVA 

per tractament. 

 

• De l’embornal 101 al 200: 0,80 euros + IVA per embornal. 

 

• Des de l’embornal 201: 0,62 euros +  IVA euros per embornal 

 

El consistori abonarà el cost de cada tractament al seu municipi en funció de les liquidacions que li 

seran lliurades per part del Consell Comarcal del Maresme un cop finalitzat cada tractament. El 

Consell Comarcal es reserva el dret de suspendre les actuacions en un municipi si hi ha 

liquidacions pendents. 

 

5ª SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 

 

Els tècnics del Consell Comarcal del Maresme juntament amb els tècnics municipals realitzaran un 

seguiment dels tractaments. 

 

L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Maresme qualsevol incidència que es detecti en 

el desenvolupament de les tasques descrites en el conveni. 

 

El Consell Comarcal del Maresme comunicarà a l’Ajuntament qualsevol incidència que es detecti 

en el desenvolupament de les tasques descrites en el conveni 



 

 

 

6ª DURACIÓ I RESOLUCIÓ 

 

Aquest conveni tindrà vigència d’un any des de la signatura del mateix. S'entendrà prorrogat 

tàcitament per períodes consecutius d’un any, fins a un màxim de 4 anys, si cap de les dues parts 

no ho denuncien per escrit abans del mes de març. En aquest cas els imports a satisfer per part de 

l’Ajuntament, seran revisats d’acord amb l’Index de Preus al Consum, publicat per l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen, el Consell 

Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat amb l’Ajuntament, produint efectes en el termini 

que s’acordi. 

7ª JURISDICCIÓ COMPETENT  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest 

conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.  

I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 

s’estén per duplicat i a un sol efecte, a 5 de novembre de 2013. 

 

 

 

Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa    Sra. Montserrat Garrido Romera 

President del Consell Comarcal     Alcaldessa de Sant Pol de Mar   

del Maresme        
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