2019/1751/ESPORTS

DECRET
Vista la necessitat de portar a terme el servei de gestió de la piscina municipal d’Argentona
durant l’estiu 2019.
Tenint en compte les competències que, de conformitat amb el seu objecte social, té la Cia.
Aigües d’Argentona, S.A., de capitat íntegrament municipal i mitjà propi municipal, i la seva
experiència en el tractament de l’aigua, es considera oportú efectuar l’encomana d’aquesta
gestió a l’empresa municipal el que garantirà un servei òptim en condicions de salubritat i
econòmicament compatible, si no menor, amb els preus de mercat.
La Regidora d’Esports i el Tècnic d’Esports han emès, conjuntament, memòria econòmica de
la piscina municipal y memòria gestió de la piscina municipal d’Argentona el 20 de maig de
2019.
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Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció emès el 12 de juny de 2019, segons el qual
diu:
“Informe conjunt secretaria i intervenció:
1. Antecedents de fet:
- Memòria de gestió i memòria econòmica de la piscina municipal d’Argentona 2019 signada
pel Director d’Activitats Esportives,
, i la Regidora d’Esports, de data 20 de maig
de 2019.
2. Normativa aplicable.
L’encomana de gestió que realitza l’Ajuntament d’Argentona a la societat municipal A.A., SA
troba el seu marc normatiu en les següents disposicions:

1.- Llei 40/2015 d’1 d’Octubre de Règim Jurídic del Sector Públic
2.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
3.- Text Refós dels Estatuts de la Companyia d’Aigües d’Argentona, S.A
3. Consideracions
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El Tècnic d’Esport, ha emès informe per encarregar la gestió de la piscina municipal
d’Argentona a la Companyia Aigües d’Argentona el 29 de maig de 2019.
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3.1 L’encàrrec que l’Ajuntament d’Argentona pretén realitzar, en el si d’aquest procediment,
a la societat municipal A.A., SA és el que es venia coneixent com una encomana de caràcter
contractual o aplicació pràctica de la tècnica denominada “in house”. En l’actual Llei 9/2017,
de 9 de novembre (LCSP), de contractes del sector públic, la figura del contracte in house
providing ha passat a rebre de denominació d’encàrrec a mitjà propi.
La LCSP regula en el seu article 32 l’encàrrec a mitjà propi. L’apartat segon d’aquest article 32
especifica quins són els requisits que ha de complir una persona jurídica per ser
considerada com a mitjà propi:
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a) Que el poder adjudicador que li pugui conferir encàrrecs exerceixi sobre l’ens
destinatari d’aquests un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus
mateixos serveis o unitats, de manera que el primer pugui exercir sobre el segon una
influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.
En tot cas, s’entén que el poder adjudicador que li pot conferir encàrrecs ostenta sobre
l’ens destinatari d’aquest un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis o
unitats quan ell mateix o bé un altre o altres poders adjudicadors o persones jurídiques
controlats de la mateixa manera pel primer li puguin conferir encàrrecs que siguin
d’execució obligatòria per a l’ens destinatari de l’encàrrec, perquè així ho estableixen els
estatuts o l’acte de creació, de manera que hi hagi una unitat de decisió entre ells, d’acord
amb instruccions fixades unilateralment per l’ens que pot dur a terme l’encàrrec.
La compensació s’estableix per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la
qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec dutes a terme
pel mitjà propi directament i, en la forma que es determini per reglament, tenint en compte
el cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats objecte de l’encàrrec que se
subcontractin amb empresaris particulars en els casos en què aquest cost sigui inferior al
resultant d’aplicar les tarifes a les activitats subcontractades.
Aquestes tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de
les unitats produïdes directament pel mitjà propi.
b) Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es portin a
terme en l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i
que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l’entitat
que fa l’encàrrec.
A aquests efectes, per calcular el 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de
l’encàrrec s’han de prendre en consideració la mitjana del volum global de negocis, les
despeses suportades pels serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la totalitat de
les despeses en què hagi incorregut el mitjà propi per raó de les prestacions que hagi
efectuat a qualsevol entitat, o un altre indicador alternatiu d’activitat que sigui fiable, i tot
això referit als tres exercicis anteriors al de formalització de l’encàrrec.
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“2. Tenen la consideració de mitjà propi personificat respecte d’una única entitat concreta
del sector públic les persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que compleixin tots
i cadascun dels requisits que s’estableixen a continuació:
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Quan a causa de la data de creació o d’inici d’activitat del poder adjudicador que fa
l’encàrrec, o a causa de la reorganització de les activitats d’aquest, el volum global de
negocis, o un altre indicador alternatiu d’activitat, d’acord amb el que estableix el paràgraf
anterior, no estiguin disponibles respecte dels tres exercicis anteriors a la formalització de
l’encàrrec o hagin perdut la seva vigència, n’hi ha prou amb justificar que el càlcul del nivell
d’activitat es correspon amb la realitat, en especial mitjançant projeccions de negoci.
El compliment efectiu del requisit que estableix aquesta lletra ha de quedar reflectit en la
memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència,
ha de ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria dels
comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes.
c) Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui un ens de personificació juridicoprivada, a
més, la totalitat del seu capital o patrimoni ha de ser de titularitat o aportació pública.
d) La condició de mitjà propi personificat de l’entitat destinatària de l’encàrrec respecte
del poder adjudicador concret que fa l’encàrrec s’ha de reconèixer expressament en els seus
estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents:
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Els estatuts o l’acte de creació de l’ens destinatari de l’encàrrec han de determinar: el poder
adjudicador respecte del qual té aquesta condició; precisar el règim jurídic i administratiu
dels encàrrecs que se’ls puguin conferir; i establir la impossibilitat que participin en
licitacions públiques convocades pel poder adjudicador del qual siguin mitjà propi
personificat, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar
l’execució de la prestació objecte d’aquestes licitacions.
En tot cas, es presumeix que compleix el requisit establert al número 2n d’aquesta lletra
quan hagi obtingut la classificació corresponent respecte als grups, subgrups i categories
que tingui.”
Per la seva part, l’apartat 5è especifica que l’incompliment sobrevingut de qualsevol dels
requisits que estableixen els apartats 2 o 4, segons correspongui en cada cas, comporta la
pèrdua de la condició de mitjà propi personificat i, en conseqüència, la impossibilitat de
seguir efectuant encàrrecs a la persona jurídica afectada; sense perjudici de la conclusió dels
encàrrecs que estiguin en fase d’execució.
L’apartat 6è indica que els encàrrecs que s’efectuïn un mitjà propi no tenen la consideració
jurídica de contracte i únicament han de complir les normes següents:
a) El mitjà propi personificat ha d’haver publicat a la Plataforma de Contractació
corresponent la seva condició com a tal; respecte de quins poders adjudicadors la té; i els
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1r Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que hagi de
ser mitjà propi.
2n Verificació, per l’entitat pública de què depengui l’ens que hagi de ser mitjà propi, que
disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de
conformitat amb el seu objecte social.
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sectors d’activitat que estan compresos en el seu objecte social i en els quals seria apte per
executar les prestacions que hagin de ser objecte d’encàrrec.
b) L’encàrrec ha de ser objecte de formalització en un document que s’ha de publicar a la
Plataforma de Contractació corresponent en els supòsits que preveu l’article 63.6. El
document de formalització ha d’establir el termini de durada de l’encàrrec.
c) Els òrgans de les entitats del sector públic estatal que tinguin la condició de poder
adjudicador en virtut del que disposa l’article 3.3 d’aquesta Llei necessiten l’autorització del
Consell de Ministres quan l’import de la despesa que es derivi de l’encàrrec sigui igual o
superior a dotze milions d’euros.
Finalment, l’apartat 7è exigeix que als negocis jurídics que els ens destinataris de l’encàrrec
formalitzin en execució de l’encàrrec rebut de conformitat amb aquest article, se’ls apliquen
les regles següents:
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Tot i això, el mateix apartat 7e, in fine, disposa que no és aplicable el que estableix aquesta
lletra als contractes d’obres que subscriguin els mitjans propis als quals se’ls hagi encarregat
una concessió, ja sigui d’obres o de serveis. Igualment, no és aplicable en els supòsits en què
la gestió del servei públic s’efectuï mitjançant la creació d’entitats de dret públic destinades a
aquest fi, ni a aquells en què aquesta gestió s’atribueixi a una societat de dret privat amb un
capital que sigui, en la seva totalitat, de titularitat pública.
a) Consideració de la Companyia Aigües d’Argentona com a mitjà propi
El Text Refós del Estatuts de la companyia A.A, SA recull que l’objecte social de la companyia
inclou, entre d’altres:
Article 2.2: “L’execució d’obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes i els
equipaments municipals, l’abastament d’aigua, el sanejament, sistemes de regadiu,
explotació i comercialització de tota classe de manantials d’aigües naturals, incloses les
mineromedicinas, i el medi ambient, així com la gestió i explotació, en el seu cas, de les
esmentades obres i serveis.”
Així mateix l’article 2.7 estableix el següent: ” De conformitat amb el que es preveu a l’article
24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, Aigües d’Argentona
S.A. té la condició de mitjà propi de l’Ajuntament d’Argentona.”
B) - Un des aspectes substancial de les fins ara conegudes com a encomanes de gestió és el
seu règim econòmic ja que en virtut d'aquest negoci jurídic s'exclou de la licitació pública la
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a) El contracte queda sotmès a aquesta Llei, en els termes que siguin procedents, d’acord
amb la naturalesa de l’entitat que els subscrigui i el tipus i valor estimat d’aquests i, en tot
cas, quan el mitjà propi no sigui un poder adjudicador, se li apliquen les normes que conté
el títol I del llibre tercer d’aquesta Llei.
b) L’import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers no
ha d’excedir el 50 per cent de la quantia de l’encàrrec.
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prestació objecte de l'encomana, la qual cosa suposa al seu torn, una excepció als principis
que regeixen la contractació pública i que donen garantia a l'interès públic, com el de
publicitat, concurrència, transparència i no discriminació, sense oblidar que en tot cas les
entitats integrants del sector públic estatal han d'adequar la seva gestió economicofinancera
al compliment de l'eficàcia en la consecució dels objectius fixats i de l'eficiència en
l'assignació i utilització de recursos públics, en un marc d'objectivitat i transparència en la
seva activitat administrativa.
D’aquí que resulti indispensable disposar d’una memòria econòmica i financera que detalli
el règim econòmic. No es disposa d’aquesta memòria i la única documentació aportada per
la companyia AA, SA no ha estat informada pels serveis tècnics municipals.
b) Retribució dels encàrrec a mitjans propis
D’acord amb l’article 32 LCSP la retribució de l’encomana es fixarà per referència a tarifes
aprovades per l'Ajuntament.
Les tarifes per retribuir l'encàrrec:
– s'han de calcular de manera que representin els costos reals de la prestació.
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Informe núm. 1.028 del Tribunal de Cuentas, de 27 de març de 2014, sobre l'anàlisi de
l'adequació dels procediments de contractació aplicats per les empreses estatals no
financeres al marc legal del TRLCSP estableix en relació a les Tarifes:
• Son els Costos d'execució de l'encàrrec més marges per desviacions o imprevistos a
liquidar.
• Els costos de producció no poden superar els de mercat (ineficiència del mitjà propi i
restricció de la competència).
• Els marges de rendibilitat no entren en la lògica dels encàrrecs (finançament amb fons
públics).
La Circular 4/2015, de 20 de maig, estableix que amb caràcter general la tarifa o la
retribució de l'encàrrec haurà de cobrir el valor de les prestacions encarregades, tenint
en compte per al seu càlcul els costos directes i indirectes, i marges raonables coherents
amb l'import de les prestacions, per atendre desviacions o imprevistos. Aquests marges
figuraran com a partida independent de la resta de la tarifa.
Per resolució d’alcaldia de 9 de juny de 2017 s’efectuà un encàrrec (aleshores denominada
encomana) en termes idèntics als que aquí es plantegen a la companyia Aigües d’Argentona.
L’any següent – 2018- es realitzà el mateix.
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– s'apliquen a les unitats efectivament realitzades com a justificació de la despesa de la
prestació.
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Ja aleshores s’informà al respecte, informe al que qui subscriuen es remeten, doncs no ha
variat cap de les circumstàncies que allà s’exposaven.
En concret, a l’hora de procedir a una eventual determinació d’aquests costos, caldria tenir
en compte:
- despeses generals i benefici industrial
En aquesta matèria, l'informe 13/2015 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Generalitat de Catalunya, fa referència a l’Informe núm. 1003 del Tribunal de Comptes:
la previsió de marges de rendibilitat per als mitjans propis en execució d’encàrrecs que rebin
com a tals, no encaixa amb la lògica i la coherència jurídica i econòmica d’aquests encàrrecs,
ja que els mitjans propis es financen amb fons públics i actuen per a l’entitat del sector
públic de qui són mitjà propi com a òrgans tècnics d’aquests. En paraules del Tribunal de
Comptes “les entitats encomanatàries es financen amb fons públics, amb la qual cosa no
assumeixen el risc de l’empresari particular, i actuen en les relacions amb la seva matriu
com si d’un òrgan tècnic jurídic es tractés, desplegant la seva personalitat jurídica únicament
en les seves relacions amb tercers però en canvi, internament, actuen gairebé com un òrgan
de l’ens públic de què depenen.
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- règim d’IVA
Tal i com es desprèn de la Consulta vinculant nº V2306-06 de la Direcció General de Tributs:
“El párrafo 2 del apartado 5 del artículo 4 de la Sexta Directiva 77/388/CEE, del Consejo de 17
de mayo de 1977, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están
obligados a considerar sujetos pasivos del IVA a los organismos de Derecho público en
cuanto a las actividades que desarrollan en el ejercicio de sus funciones públicas cuando
estas actividades pueden ser ejercidas igualmente, en competencia con ellos, por
particulares, si el hecho de no considerarlos sujetos pasivos pudiera dar lugar a distorsiones
graves de la competencia, pero no están obligados a adaptar literalmente su Derecho
nacional a este criterio ni a precisar los límites cuantitativos de la no imposición”. La
incorporación del mencionado artículo 4.5 de la Sexta Directiva al Derecho nacional se ha
realizado a través de los artículos 5 y 7.8 de la Ley 37/1992 , de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29).”
La Circular 4/2015, de 20 de maig, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat
sobre la modificació de l'article 7.8 de la Llei de l'IVA disposa els següent:
“Així, en primer terme, ha de tenir-se en compte que en la diferent documentació analitzada
es parteix de la premissa que la modificació de l'article 7.8º de la Llei de l'IVA ha suposat per
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A més a més, cal tenir present que l’excés de finançament que suposarien els marges de
rendibilitat sobre els costos reals pot ser considerat com a ajut d’estat i com a pertorbador o
falsejador de la competència, especialment en el cas de mitjans propis que siguin entitats
que també poden operar en el mercat.”
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Per això, es considera que, a l'hora d'aprovar, si escau, les diferents adaptacions tarifàries
dels mitjans propis, ha de tenir-se en compte per l'entitat competent per a la seva aprovació
el fet que en moltes prestacions de serveis a executar mitjançant encomanes de gestió, una
part molt rellevant de les unitats a utilitzar per a la seva execució pot consistir en mitjans
propis personals de l'entitat, els quals no comporten un IVA a suportar pel mitjà propi o
servei tècnic corresponent si la relació amb els seus mitjans personals és de caràcter laboral.
No obstant això, tenint en compte que pot ser admissible la subcontractació o, en
determinats suposats, l'adquisició de béns necessaris per a l'execució de l'encomana que
impliquin un IVA suportat, i en general la imputació de determinats costos indirectes a fi de
l'encomana, els diferents mitjans propis han de justificar adequadament, atenent a
l'assenyalat anteriorment, l'increment de costos que, si escau, els vagi a suposar la
modificació de l'article 7.8º de la Llei de l'IVA abans de procedir a l'adaptació i aprovació, si
escau, de les noves tarifes o a la modificació de les existents, sent recomanable, tal com ja
va assenyalar el Tribunal de Comptes, en el seu informe de fiscalització de la utilització de
l'encomana de gestió regulada en la legislació de contractació pública pels Ministeris,
Agències i Organismes Autònoms de l'àrea polític-administrativa de l'Estat, exercicis 20082012, que l'aprovació de les tarifes sempre porti aparellat l'oportuna “anàlisi de preus,
comparant-los amb els de mercat, a l'efecte d'evitar que a través del sistema de les
encomanes de gestió es mantinguin artificialment entitats no operatives els costos de les
quals d'infraestructura excessivament dimensionaments es traslladin com a costos fixos,
encarint injustificadament l'execució de l'objecte de l'encàrrec”.
En segon terme, ha de tenir-se en compte que les diferents disposicions normatives que
regulen el règim dels mitjans propis contenen, amb caràcter general, una regulació de la
manera de determinació de les seves tarifes, tal com s'ha analitzat anteriorment i entre les
quals pot citar-se com a exemple, el ja referit Acord de Consell de Ministres de 6 de juny de
2008, pel qual es donen instruccions per a l'atribució de la condició de mitjà propi i servei
tècnic a societats mercantils estatals la capital de les quals correspon en la seva integritat a
l'Administració General de l'Estat o a la societat Estatal de Participacions Industrials i a
fundacions constituïdes amb aportació íntegra d'aquesta entitat, que conté al seu apartat
quart número 3 la següent previsió: “La tarifa o la retribució de l'encomana hauran de cobrir
el valor de les prestacions encarregades, tenint en compte per al seu càlcul els costos
directes i els indirectes, i marges raonables, concordes amb l'import d'aquelles prestacions,
per atendre desviacions o imprevists de rendibilitat. Aquests marges figuraran com a
partida independent de la resta de la tarifa”.
Per tant, la determinació de les tarifes exigeix una anàlisi de la comptabilitat analítica o de
costos, la seva comparació amb els mercats i l'aplicació de procediments de càlcul que els
seus resultats, com a conseqüència dels principis que regeixen la comptabilitat de les
empreses, entre ells, el principi d'empresa en funcionament, i els diferents factors a
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considerar, poden variar al llarg de la vigència d'una encomana. No obstant això, això no
significa una variació constant de les tarifes aplicables tenint en compte que, d'una part, això
faria indeterminable “a priori” el cost de l'encàrrec i d'una altra, faria molt difícil el
compliment dintre del termini i en la forma escaient de les obligacions de l'Administració
encomanant d'acord amb les normes que disciplinen l'activitat financera de la mateixa.
En relació amb aquest últim aspecte -el dels principis de bona gestió financera que han
d'orientar la gestió dels recursos públics-, el Tribunal de Comptes, en el seu informe de
fiscalització de la utilització de l'encomana de gestió regulada en la legislació de contractació
pública pels Ministeris, Agències i Organismes Autònoms de l'àrea polític-administrativa de
l'Estat, exercicis 2008-2012, ha efectuat les següents recomanacions:
“5ª) Que s'eliminin els marges de rendibilitat en les resolucions aprovatòries de les tarifes
aplicables als mitjans propis, havent d'aquestes contemplar exclusivament costos reals de
producció o realització atès que aquests marges de rendibilitat poden ser considerats com a
ajuda pública en aquells mitjans propis que actuïn també al mercat, suposant a més un
encariment injustificat de les prestacions que es realitzin per a l'Administració. Així mateix
l'aprovació de les tarifes ha de portar aparellat una anàlisi de preus, comparant-los amb els
de mercat, (…).
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Per tant, pel que fa a la Companyia d’ A.A, SA, aquesta es considera subjecte passiu de l’IVA
pel que fa a la distribució d’aigua, en el marc tant de la Directiva Europea com de l’article 7.8
de la Llei de IVA.
No obstant, pel que fa a la prestació de serveis dins l’encomana, el redactat actual de del
número 8 de l’article 7, modificat per la disposició final desena de la LCSP disposa:
C) No estan subjectes a l’impost els serveis prestats en virtut dels encàrrecs executats
pels ens, organismes i entitats del sector públic que tinguin, de conformitat amb el que
estableix l’article 32 de la llei de contractes del sector públic, la condició de mitjà propi
personificat del poder adjudicador que hagi ordenat l’encàrrec, en els termes que estableix
l’article 32 referit.
Cal observar també que l’article 95.u de la LIVA estableix que “los empresarios o
profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o
importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su
actividad empresarial o profesional”.
En aquest sentit la DGT en la seva consulta V2306-06 diu que: “Por su parte, el artículo
99.dos de dicha Ley señala que “las deducciones deberán efectuarse en función del destino
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previsible de los bienes y servicios adquiridos, sin perjuicio de su rectificación posterior si
aquél fuese alterado”.
Por consiguiente, la condición de órgano técnico jurídico de la entidad consultante
determina que los bienes o servicios diversos que adquiera o de los que sea destinataria en
el ejercicio de sus funciones no van a afectarse directa y exclusivamente a la realización de
actividades empresariales, siendo su destino previsible el desarrollo de funciones públicas
no sujetas. Por ello, la consultante no podrá deducir en ninguna cuantía las cuotas que
soporte por repercusión de quienes provean de los mencionados bienes y servicios a dicha
entidad.”
3.2 Observacions que caldria incloure en un eventual encàrrec (com ja s’informava a 2018)
- Els contractes que A.A, SA subscrigui amb tercers haurien de subjectar-se a les Instruccions
Internes de contractació de la Companyia dins del marc del TRLCSP.
- Es posa de manifest així mateix que d’acord amb l’article 95 de la LIVA “los empresarios o
profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y
exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional”. Per tant, no es podran deduir
l’IVA suportat per les despeses en el si de l’encomana.
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- MECANISME DE CONTROL DE L’ENCÀRREC:
Cal insistir en la necessitat d’establir com a mecanisme de control i seguiment de l’encàrrec
la necessitat de facilitar informació mensual i/o trimestral per part de la Companyia a
l’Ajuntament i en la necessitat de donar compliment a aquesta obligació.
1. Informació mensual:
La Companyia haurà de subministrar durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre una
memòria de les despeses realitzades, segons els conceptes detallats a la taula dos, així com
dels ingressos recaptats.
Aquesta memòria s’haurà de presentar entre el 15 i 20 de mes següent i haurà d’incloure
com a justificants:
- La còpia de les factures que la Companyia hagi hagut d’assumir pels conceptes mencionats,
així com els comprovants de pagament de les mateixes. Només s’acceptaran com a
comprovants de pagament, les transferències bancàries i els xecs nominatius. La Companyia
no podrà efectuar cap tipus de pagament en metàl·lic.
- Còpia de les nòmines del personal al servei de la Companyia (detallant el percentatge
d’imputació de la nòmina al servei de la piscina) i justificant de pagament de les mateixes.
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- Pel que fa als ingressos, la Companyia haurà de facilitar a l’Ajuntament els extractes de les
màquines expedidores d’entrades i còpia dels carnets que s’hagin expedit i els talonaris de
les entrades que, en el seu cas, s’hagin expedit manualment. Així com el comprovant dels
ingressos recaptats en el compte bancari de la Companyia. Per justificar els ingressos haurà
de presentar-se mensualment l’extracte bancari.
2. Informació trimestral:
Durant els mesos de manteniment: octubre a maig, la Companyia haurà de facilitar la
mateixa memòria econòmica, de forma trimestral. La memòria trimestral haurà d’incloure
tots els justificants mencionats a l’apartat precedent.
Al finalitzar l’encomana el compte d’ingressos i despeses haurà de quedar saldat sense que
la companyia pugui assumir cap tipus de benefici respecte de l’encomana. L’encomana de
gestió serà objecte d’un control financer realitzat al finalitzar la mateixa mitjançant
tècniques d’auditoria.
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D’acord amb l’article 44.1 in fine LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació encàrrecs quan, per les seves característiques, no sigui possible fixar-ne
l’import o, en un altre cas, quan aquest, atesa la seva durada total més les pròrrogues, sigui
igual o superior al que s’estableix per als contractes de serveis.
D’acord amb l’apartat segon lletra e) de l’article 44, podrà interposar-se recurs especial
contra la formalització d’encàrrecs a mitjans propis en els casos en què aquests no
compleixin els requisits legals.
3.4 Formalització, publicitat i transparència
En relació a la formalització, l’article 32.b) LCSP estableix que l’encàrrec ha de ser objecte de
formalització en un document que s’ha de publicar a la Plataforma de Contractació
corresponent en els supòsits que preveu l’article 63.6. El document de formalització ha
d’establir el termini de durada de l’encàrrec.
Per la seva part, l’article 63 LCSP, en relació al perfil del contractant, disposa que cal publicar:
6. La formalització dels encàrrecs a mitjans propis amb un import superior a 50.000
euros, IVA exclòs, ha de ser objecte, així mateix, de publicació en el perfil de contractant.
La informació relativa als encàrrecs d’un import superior a 5.000 euros s’ha de publicar
almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus d’encàrrecs
ha de ser, almenys, el seu objecte, la durada, les tarifes aplicables i la identitat del mitjà
propi destinatari de l’encàrrec, i els encàrrecs s’han d’ordenar per la identitat del mitjà propi.
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Així mateix, l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern regula la Transparència en els convenis de col·laboració i
estableix el següent:
"1. La transparència en l'àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i
encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d'incloure, com a mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte,
els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la
data i la forma en què s'hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis.
3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s'han de fer efectives per mitjà del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s'ha d'integrar en el
Portal de la Transparència."
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Justificació de l'encàrrec

Consta memòria de gestió

Providència d'inici

No consta a l'expedient
Segons es desprèn de la memòria tècnica
haurà de consignar-se crèdit adequat i
suficient, per import de 27.568,81 euros en el

Existència de crèdit suficient i adequat

pressupost de despeses de l'exercici 2020

Competència de l'òrgan

Ple de la corporació

Existència d'informe jurídic

Informe conjunt de secretaria-intervenció

Objecte de l'encàrrec

concessió de servei
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Condició del prestador de l'encàrrec: mitjà propi
El poder adjudicador que realitzi l’encàrrec exerceixi sobre el mitjà propi personificat un
control, directe o indirecte, anàleg al que ostenta en els seus propis serveis, de forma
que pugui exercir sobre mitjà propi una influència decisiva i unilateral sobre els seus
objectius estratègics, perquè així ho estableixen els estatuts o acte de creació d’aquest
Consta en els estatuts

mitjà propi.
Que més el 80% de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es dugui a terme en
l’exercici de les comeses confiades pel poder adjudicador que el controla o per altres
persones jurídiques controlades de la mateixa forma que l’entitat que li fa l’encàrrec. Es
a dir que no podrà realitzar en el mercat més del 20% de la seva activitat.
El 80% es calcularà referit als 3 exercicis anteriors a la realització de l’encàrrec en funció
de la mitjana del volum global de negoci o de les despeses incorregudes pel mitjà propi
per raó de les prestacions realitzades a qualsevol entitat. (s’entén el poder adjudicador
que el controla o les altres persones jurídiques controlades de la mateixa forma de la
que li fa l’encàrrec).
I’import net de la xifra anual de negocis, segons el RD 1514/2007, de16 de novembre,
pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, es determina deduint de l’import de
les vendes dels productes i dels prestacions de serveis o altres ingressos corresponents
a les activitats ordinàries de l’empresa, l’import de qualsevol descompte (bonificacions i
altres reduccions sobre les vendes) i l’IVA i altres impostos directament relacionats amb
les mateixes, que hagin de ser
objecte de repercussió.
Mentre que les despeses incorregudes seran les que figuren en el compte d’explotació
del mitjà propi destinades a l’objecte de l’encàrrec.

No consta a l'expedient

Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui una personificació juridico-privada, a més, la

El capital social de la Companyia Aigües d'Argentona és

totalitat del capital o del seu patrimoni, ha de ser de titularitat pública.

100% municipal
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compliment dels següents requeriments:
Conformitat o autorització del poder adjudicador respecte del que ha de
ser mitjà propi

Consta

Verificació per part de l’entitat pública de qui depengui l’ens que hagi de
ser mitjà propi, de que compta amb mitjans personals i materials apropiats
per a la realització de l’encàrrec conforme al seu objecte social.
Fet que acreditarà quan hagi obtingut la corresponent classificació..

No consta a l'expedient

Els estatuts determinaran respecte el poder adjudicador del que ostenten
la condició: Règim jurídic i administratius dels encàrrecs , impossibilitat de
participar en licitacions públiques etc.

Consta en els estatuts

El mitjà personificat rebrà una compensació tarifària. La compensació
s’establirà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la que
depengui el mitjà propi personificat de la forma que es determini

No es preveu compensació tarifària en base a

reglamentàriament atenent al cost efectiu suportat pel mitjà propi per les

tarifes aprovades per l'Ajuntament. Tampoc es

activitats objecte de l’encàrrec que es

té constància dels costos soportats ni dels

subcontractin amb empresaris particulars. El càlcul es realitzarà de forma

costos reals del mitjà propi tal i com es posa

que les tarifes representant els costos reals de realització de les unitats

de manifest anteriorment en el present

produïdes directament pel mitjà propi.

informe.

Publicació al perfil de contractat. Es obligatòria per a tots els encàrrecs a
mitjans propis d’import superior a 50.000€ Iva exclòs. Trimestralment es
publicaran també els encàrrecs superiors a 5.000€ ordenats per identitat
del mitjà propi; l’objecte, durada, tarifes aplicables, i identitat del mitjà
propi ordenat. (art. 63.6
Haurà de verificar-se la seva publicació.

LCSP).

Així mateix es fa constar que en tot moment hauran d’aplicar-se als usuaris els preus públics
establerts en la Ordenança Fiscal número 69, no poden establir-se la gratuïtat de cap
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activitat, ni a cap persona o entitat, que sol·liciti o es beneficiï de la prestació de serveis o
realització d’activitats a què es refereix la Ordenança Fiscal nº69.
Conclusions
Segons es desprèn de la memòria de la Regidoria d’Esports incorporada a l’expedient,
l’encàrrec de gestió es pretén realitzar des de data 1 de juny de 2019 a 31 de maig de 2020.
Cal posar de manifest que, exceptuant determinats casos taxats legalment, els actes
administratius no tenen eficàcia retroactiva, per la qual cosa, l’encàrrec tindrà efectes un cop
aprovat el mateix per l’òrgan competent en els termes previstos en la LCSP.
Així mateix es vol posar de manifest que aquesta secretaria i intervenció disposen per llei
d’un termini de 10 dies per emetre informe, cosa que no es respecta en aquest
procediment. Caldria doncs que l’òrgan gestor adopti les mesures oportunes per tal de
tramitar els expedients d’acord amb la normativa administrativa.
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L’òrgan competent per aprovar l’encàrrec de gestió recauria en el Ple de la
corporació en base a la distribució de competències.
A més a més:
No es proposa la retribució mitjançant tarifes, sinó que es calcula en base al cost per
partides.
Han d’acreditar-se els requisits mencionats a la taula i completar l’expedient amb els
mateixos segons disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Manca un anàlisi comparatiu dels preus de mercat amb les tarifes contingudes a la memòria
econòmica de l’encomana. Els costos de l'encàrrec no poden superar els de mercat i en aquests cas
no s’estableix la informació necessària per saber si aquest requisit és compleix. Es fa constar una
comparativa amb l’anterior empresa que prestava el servei però no es tractava d’un servei equivalent.
Per aquest motiu es posa de manifest que es valora en termes de homogeneïtat però no es justifica
com s’ha realitzat aquesta valoració. Hauria de plantejar-se la realització d’un estudi de mercat més
acurat i motivat.

Els motius exposats suposen una certa reiteració dels que fonamentaren l’informe
igualment desfavorable emès en el marc dels expedients de les encomanes relatives als
exercicis anterior (2017 i 2018 ) i posen de manifest la descoordinació que existeix entre la
tasca de control que es pretén portar a terme per part dels serveis municipals i el mitjà
propi Aigües d’Argentona.
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Aquesta secretaria i intervenció informen amb disconformitat i efectes suspensius
(reparament suspensiu) l’encàrrec de gestió de la piscina municipal per l’exercici 2019-2020
que es pretén efectuar a la Companyia Aigües d’Argentona, SA, mitjà propi de l’Ajuntament i
que té per objecte la prestació del servei de gestió de la piscina municipal, manteniment,
socorrisme, seguretat, control, expedició de carnets i activitats esportives pels següents
motius:
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D’acord amb l’article 217 del RDL 2/2004 i correlatius, en aquest cas la resolució de la
discrepància s'haurà de resoldre per l’alcalde, previ Informe de l'òrgan gestor de
forma motivada, amb menció criteris legals i amb un termini màxim de 15 dies.

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/1238 - Data Resolució: 19/06/2019
Metadades

0b1d8a21d48d4270b00882b5d7a5b242001

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

D’altra banda, l’article 218 del RDL 2/2004 estableix, en relació als Informes sobre
resolució de discrepàncies, el següent: “L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de
totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions
efectuades , així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos (...) El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre
del dia de la corresponent sessió plenària. El President de la Corporació podrà presentar
al Ple informe justificatiu de la seva actuació. L'òrgan interventor remetrà anualment al
Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat
Local i pel Ple de la Corporació contraris als inconvenients formulats , així com un resum
de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos (...)”.
Segons consta en la documentació que obra a l’expedient, aquesta encomana de gestió no
té efectes econòmics sobre el pressupost 2019 atès que la liquidació de la mateixa es farà
un cop finalitzada aquesta. Haurà de consignar-se crèdit pressupostari suficient al
pressupost 2020.
Aquest és el nostre criteri que considerem sotmès a qualsevol altre millor fonamentat en
Dret.”
Vist l’informe del Tècnic d’esports el dia 14 de juny de 2019.
Per tot això, vinc a decretar,
Primer.- Aixecar el reparament suspensiu de secretaria i intervenció de data 12 de juny de
2019.
Segon.- Encarregar a la Cia. Aigües d’Argentona, S.A. la prestació del servei de gestió de la
piscina municipal, manteniment, socorrisme, seguretat i control, servei de ticketing i
l’expedició de carnets, pel termini d’un any (juny 2019-maig 2020)
amb subjecció a les
següents condicions:
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També les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018, en el seu article
56.3 estableixen “Quan la Unitat Gestora a què es dirigeixi l'objecció ho accepti, haurà
d'esmenar les deficiències observades i remetre de nou l'Expedient a la Intervenció. En cas
contrari, la Unitat Gestora ha de plantejar la seva discrepància, que necessàriament
haurà de ser motivada, i correspondrà al president de l'entitat local, d'acord amb els
informes emesos, resoldre-la, essent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà
delegable en cap cas.”
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CALENDARI, HORARIS DEL SERVEI I PREUS PÚBLICS
Calendari i horaris
El servei de piscina municipal seguirà el següent horari i calendari:
Període d’obertura:
Per les escoles d’Argentona, prèvia sol·licitud:
Del 17 al 21 de juny de 2019, en horari de 10 h a 13 h.
Pel públic en general:
Del 24 de juny a l’11 de setembre de 2019 ininterrompudament, amb
horari de 10 h a 20 h.
Període de tancament:

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/1238 - Data Resolució: 19/06/2019
Metadades

0b1d8a21d48d4270b00882b5d7a5b242001

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Aquestes dates es podran revisar en els anys successius.
Preus públics
Els preus públics vénen fixats per la Ordenança número 69 reguladora del preu públic per la
prestació de serveis en les piscines municipals.
No es podran aplicar altres preus que no siguin els establerts en l’ordenança anteriorment
esmentada.
Entrades col·lectives
Es donarà accés a la piscina municipal les següents activitats:
-

1 dia per escola d’Argentona (gratuït)

-

Entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre d’Entitats ciutadanes (amb horari
pactat anteriorment amb la Regidoria d’Esports).

-

Qualsevol activitat organitzada per l’Ajuntament (amb horari pactat anteriorment
amb la Regidoria).
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Del 12 de setembre de 2019 fins data d’obertura proposada en la propera
encomana.
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Cursets de natació
L’Ajuntament d’Argentona proposarà, a la companya Aigües Argentona SA, la gestió dels
cursets de natació a través de l’entitat sense afany de lucre Club Natació Argentona, amb NIF
G 65471237, inscrita al Registre municipal d’entitats ciutadanes en data 23 de desembre de
2010.
PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL SERVEI
La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei
45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre
Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en
contacte habitual amb menors.
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El Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, segons la normativa espanyola, és l'únic
certificat que s'expedeix per treballar habitualment amb menors. És vàlid únicament a
Espanya i no es legalitza ni postil·la.
Tots els treballadors contractats pel servei hauran d’estar en possessió del certificat
anteriorment esmentat.
Coordinador/responsable
Hi haurà un director tècnic amb l’experiència i titulació adequats, que es responsabilitzarà
de tot allò relacionat amb el servei de la piscina i serà el màxim responsable de prestar el
servei.
En concret serà el responsable de:
§
§
§

§
§

Assegurar la prestació del servei segons els compromisos i obligacions a les quals
resta subjecta l’empresa adjudicatària.
Dirigir i coordinar tot el personal i les tasques que desenvolupin.
Relacionar-se i comunicar a l’Ajuntament qualsevol deficiència detectada en la
instal·lació, així com les millores que es poguessin establir en la prestació del
servei.
Dissenyar i participar en l’execució de les activitats extraordinàries que
s’estableixin per a complementar els serveis o amb altres finalitats.
Assegurar la continuïtat en la prestació del servei.
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Aquest és un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si
escau, l'existència dels mateixos. Els certificats emesos pel Registre Central de Delinqüents
Sexuals informen de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials que consten
anotades en la data en què són expedits.
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§
§

§
§
§
§

Tenir coneixements sobre el tractament físico-químic de l’aigua el funcionament
general de la sala de màquines.
Proveir de material tot el personal per a la correcta realització de la seva feina i
una òptima prestació del servei així com els productes químics necessaris per al
correcte tractament químic de l’aigua.
Portar un control d’incidències i registre de queixes.
Fer conèixer tots els treballadors el Pla d’emergències i evacuació i, en concret, les
tasques que ha de desenvolupar cadascú en cas d’emergències.
Fer conèixer el Pla d’Autocontrol i, en concret, les tasques que ha de
desenvolupar cadascú en cas d’emergències.
Mantenir, en tot moment, un comportament digne, tractar cordialment i
atentament a tothom, ser correcte amb el llenguatge i les maneres, oferir un
clima de tranquil·litat, d’atenció, qualitat i seguretat.
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Hi haurà el personal de contacte amb el públic necessari per a cobrir tot l’horari d’obertura
de la instal·lació. Aquest personal disposarà de l’experiència i de les qualitats necessàries
per a atendre els usuaris del servei en les millors condicions. El seu comportament sempre
haurà de ser de respecte i atenció a tots els usuaris de la instal·lació tant pel que fa al
llenguatge com pel que fa al tracte, i a més sempre intentarà resoldre totes les propostes,
queixes, sol·licituds i problemes que els plantegin.
En concret seran responsables de:
§
§

§

Oferir la informació i atenció a tots els usuaris.
Controlaran l’accés i l’aforament de tots els usuaris, assegurant el correcte ús dels
abonaments personals o de grup i les entrades puntuals per accedir a la instal·lació i
evitant l’accés incontrolat d’usuaris a la instal·lació.
Conèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s’escaigui.

Socorristes aquàtics
Segons l’Article 17 del Decret 95/2000 i la present modificació del mateix Decret 165/2001,
“17.1. Les piscines que disposin d’un o més vasos amb una superfície total de làmina d’aigua
superior als 200 metres quadrats han de disposar, durant l’horari de bany establert, d’un
servei de salvament i socorrisme d’acord amb el nombre de persones que es banyen o
practiquen la natació, el nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats que s’hi realitzin. La
previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps ha d’estar
documentada, sota la responsabilitat del titular de les instal·lacions, amb indicació de la
identitat del personal, degudament format, encarregat d’aquest servei i l’horari de
desenvolupament de la seva funció. En aquest mateix document ha de constar també la
previsió de banyistes, per períodes de cada temporada d’obertura. Els socorristes han de
Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Personal de contacte amb el públic
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poder ser identificats de manera fàcil pels usuaris de la piscina. El personal d’aquest servei
ha d’enregistrar les assistències prestades als usuaris de la piscina.
"Als efectes de la determinació del nombre de socorristes es tindrà en compte, com a
mínim, la relació d’un socorrista per a cada grup de dos-cents banyistes o fracció. El nombre
de banyistes es calcularà a raó de dos per cada cinc metres quadrats de làmina d’aigua.
La Piscina municipal d’Argentona comptarà amb tres socorristes amb la formació adequada
i en torns rotatius, per tal de donar cobertura als usuaris durant totes les hores de bany i
poder garantir un millor servei en els moments de màxima afluència.
Els socorristes caldrà que disposin de titulació oficial d’acord amb la normativa vigent i
degudament titulats i formats durant tot l’horari d’obertura de la instal·lació, tenint en
compte les característiques de la instal·lació pel que fa a dimensions i visibilitat.
En concret seran els responsables de:
§
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§
§
§
§
§

Personal de vigilància i manteniment
Hi haurà personal encarregat del manteniment de la piscina que farà possible que tot el
servei es presti en les màximes condicions de seguretat, neteja i higiene per a tots els
serveis i usuaris.
En concret seran responsables de:
§

Realitzar el control de la instal·lació a les zones que assigni l’encarregat, especialment
la zona d’accés a la gespa, vetllant en tot moment per l’acompliment de les normes
establertes.
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§
§

Vigilància i control permanent dels dos vasos i de tots els banyistes durant tot el seu
horari, de manera que es pugui resoldre qualsevol incidència en el menor temps i
amb la major eficàcia possible.
Fer complir la normativa d’ús de la instal·lació.
Informar tots els usuaris del correcte ús de la instal·lació amb l’objectiu de prevenir
accidents.
Atendre tots els usuaris que pateixin accidents.
Oferir informació a tots els usuaris que li la demanin, sempre atenent-los amb el
major respecte i atenció.
Conèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s’escaigui.
Tenir la farmaciola amb el material farmacèutic necessari segons normativa vigent i
ordenada la sala de cures.
La col·locació i retirada diàriament dels flotadors al voltant de les piscines i la cura
d’ells.
§ La resta d’actuacions pròpies del càrrec.
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§
§
§

§
§
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§

§
§

§
§

Personal de neteja
Hi haurà personal encarregat de la neteja de la instal·lació per tal que tot el servei es presti
en les màximes condicions de neteja i higiene per a tots els serveis i usuaris.
En concret seran responsables de:
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§

Vigilar i tractar d’evitar l’accés incontrolat d’usuaris a la instal·lació.
Comunicar al policia local de servei, qualsevol incident que pugui causar una alteració
de l’ordre públic a la instal·lació.
Les tasques relacionades amb el tractament físic i químic de l’aigua.
§ Control diari de la lectura automàtica i fer dos lectures manuals de l’estat de
l’aigua
§ Control setmanal per realitzar analítiques químiques de l’aigua
§ Dosificació realitzada amb productes homologats
§ Mantenir els sistemes de tractament per garantir els paràmetres de l’aigua segons
el Decret 95/2000 d’establiment de normes sanitàries a piscines d’ús públic
§ Certificar mensualment que l’aigua de la piscina municipal compleix el Decret
95/2000 d’establiment de normes sanitàries da piscines d’ús públic
§ Penjar diàriament en un lloc visible l’estat de l’aigua i el control dels paràmetres
§ Comunicar per escrit qualsevol incidència que faci que hi ha risc pels usuaris
Les tasques relacionades amb la neteja diària i condicionament de les zones de platja
i d’estança dels banyistes.
Portar el llibre de registres dels paràmetres físico-químics de l’aigua en el qual s’hi
enregistraran les mesures dels valors dels paràmetres així com les incidències que es
puguin esdevenir.
Realitzar les petites reparacions que es puguin necessitar per al correcte
manteniment de tota la instal·lació i proposar la contractació de serveis externs per a
les reparacions de més gran abast que fossin necessàries.
Control periòdic de tots els elements que integren les instal·lacions tècniques de la
piscina (funcionament correcte de vàlvules, bombes dosificadores, motors,
canonades, instal·lació elèctrica, desguàs, pressió, control especial de bombes
dosificadores d’hipoclorit sòdic i àcid clorhídric).
Informar el director tècnic de totes les incidències que es detectin, així com de les
millores que es poguessin formular.
Posada en marxa amb l’antelació suficient de l’obertura de les instal·lacions, i en
especial, la instal·lació tècnica de la piscina i tractament de l’aigua per a la seva
utilització pública.
Conèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s’escaigui.
Mantenir en tot moment un comportament digne, tractar cordial i atentament a
tothom, ser correcte amb el llenguatge i les maneres, oferir un clima de tranquil·litat,
d’atenció i qualitat.
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§
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§
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§
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POSTA A PUNT DE LA INSTAL·LACIÓ
Abans de l’obertura al públic de la piscina municipal, s’ha de fer la posta a punt de tota la
instal·lació, tenint especial cura de:
-

La neteja i reparació dels vasos, així com la reposició del material de revestiment per
assegurar l’estanquitat dels mateixos.
Les reparacions del paviment de les platges.
La posada a punt de totes les instal·lacions tècniques, per aconseguir les condicions
de ph i desinfectant lliure de l’aigua dels vasos que garanteixen les condicions
higiènic-sanitàries de l’aigua.

DURANT TEMPORADA
S’han d’elaborar, abans d’iniciar la prestació del servei i presentar-se a l’Ajuntament
d’Argentona per la seva aprovació, els plans a aplicar en els sistemes d’autocontrol, i s’ha de
fer el seguiment del compliment dels mateixos.
-

Pla de neteja i desinfecció de la instal·lació
Pla de tractament de l’aigua
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§

Realitzar la neteja de les dependències i instal·lacions que s’utilitzin diàriament
preferentment un cop tancada al públic per tal d’aprofitar al màxim l’efecte
desinfectant dels productes emprats
Realitzar la neteja dels vestidors i lavabos al migdia com a suport a l’ús i d’higiene per
als usuaris.
Treballs de neteja puntuals per cobrir deficiències que es puguin ocasionar
Es complirà estrictament els criteris de recollida i tractament selectiu de deixalles,
establert per l’Ajuntament.
Tots els productes utilitzats hauran de complir les normatives vigents en aquesta
matèria i es procurarà, en la mesura que sigui possible i sempre que n’hi hagin al
mercat, la utilització de productes biodegradables i envasats en materials reciclables.
En tots els espais i zones de vestidors, dutxes, serveis, platges de piscina,...,
s’utilitzaran productes germicides i bactericides.
En tots els lavabos femenins, s’instal·laran, de forma permanent, contenidors per a
residus higiènics amb tractament bactericida incorporat.
El programa de neteja, haurà d’incloure com a mínim les tasques següents:
§ Descripció general del programa de neteja de les instal·lacions.
§ Posta a punt de la instal·lació.
§ Calendari diari, setmanal i mensual i horari de realització, amb detall de les
diferents dependències.
§ Relació del personal adscrit a aquest servei.
§ Equipament , material i productes que s’hi utilitzin.
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-

Pla de formació del personal
Pla d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l’aigua
Pla d’autoprotecció i emergència

DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ
S’ha de portar a terme la desinfecció, desratització i desinsectació de les instal·lacions previ a
l’obertura, i un control durant l’obertura d’aquesta, així com el control de la legionel·losi de
l’aigua.
EXPEDICIÓ DE CARNETS
Aigües d’Argentona SA. portarà a terme les tasques administratives d’expedició de carnets
de la piscina, d’acord amb les instruccions que rebi de l’Ajuntament d’Argentona.
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Aigües d’Argentona SA instal·larà en l’accés de la piscina màquines expedidores d’entrades
amb cobrament automàtic d’entrades.
A més, la Companyia d’Aigües d’Argentona haurà de posar a disposició de la persona
encarregada del control d’entrades, els talonaris necessaris per si, en algun moment la
màquina de “ticketing” no funcionés correctament i s’haguessin de vendre les entrades de
forma manual.
CONTROL DE L’AIGUA
Anirà a compte i càrrec d’aigües d’Argentona SA realitzar tots els controls de l’aigua de la
instal·lació, tenint especial cura aquella aigua que entra en contacte directe amb l’usuari
(vasos, dutxes, aixetes, etc.).
Així mateix, diàriament efectuarà anàlisis fisicoquímiques i anàlisis microbiològiques.
NETEJA
Serà de compte i càrrec exclusiu d’aigües d’Argentona SA la neteja de tota la instal·lació de
manera que es trobi sempre en perfectes condicions d’ús.
Les freqüències de neteja seran les següents:
Mínim tres cops al dia: vestidors, dutxes, lavabos.
Diàriament: vestíbul, consergeria, sala de cures/infermeria i exterior.
Setmanal: magatzems i sales de manteniment
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VENDA AUTOMÀTICA D’ENTRADES
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No obstant l’anterior, s’hauran de fer les neteges que siguin necessàries per tal que les
instal·lacions estiguin en perfecte estat d’ús.
JARDINERIA
Serà a compte i càrrec exclusiu d’aigües d’Argentona SA el manteniment de la jardineria,
arbrat i gespa de tota la instal·lació, de manera que es trobi sempre en perfectes condicions
d’ús.
ALTRES MANTENIMENTS
També serà a compte i càrrec exclusiu d’aigües d’Argentona SA el següent manteniment
preventiu-correctiu:
Legionel·losi
Aigua calenta sanitària
Alarma
Contenidors residus higiènics (lavabos dona)

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/1238 - Data Resolució: 19/06/2019
Metadades

0b1d8a21d48d4270b00882b5d7a5b242001

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Aigües d’Argentona SA queda obligat al compliment dels terminis dels treballs fixats per
l’Ajuntament.
Estarà obligat també a:
-

Ajustar la prestació del servei a les condicions previstes a l’encomana i a les
instruccions que rebi de l’Ajuntament d’Argentona.

-

Assumir la plena responsabilitat dels danys i perjudicis que puguin ser ocasionats
tant a persones com a les coses, com a conseqüència de la prestació del servei o del
personal que el realitzi, restant l’Ajuntament d’Argentona totalment exclòs de tal
responsabilitat.

-

Confeccionar la publicitat del servei, en cas que s’escaigui, respectant les directrius de
format que s’indiquin al respecte des de l’Ajuntament, i tenint el seu vist i plau.

-

Formalitzar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que, com a mínim,
haurà de tenir un capital assegurat de 300.000 euros per víctima, i 1.200.000 euros
per sinistre, per tal de respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a
conseqüència del funcionament del servei de gestió de la piscina municipal,
manteniment, socorrisme, seguretat, control i servei de bar.
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Fer-se càrrec de les despeses següents:
o Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta
prestació del servei.
o La compra de material fungible d’oficina, així com el material fungible
necessari per a la prestació dels serveis aquàtics (inclosa la farmaciola).
o Les generades per la publicitat i promoció del servei.
o De conservació i manteniment ordinaris per al correcte desenvolupament del
petit manteniment preventiu i correctiu.
o Tallar gespa i netejar platges, buidar i netejar el vas i zones de platja dura de
dutxes, així com repàs d’actuacions per a la posta a punt.
o Dels consums de productes químics necessaris per al correcte tractament de
l’aigua.
o Les despeses derivades de la subscripció i pagament de la pòlissa
d’assegurança de Responsabilitat Civil.
o Les despeses derivades dels productes i estris de neteja, desinfecció i
desratització.
o En general, de qualsevol altre despesa derivada de la prestació del servei.

-

Lliurar la memòria amb les dades relatives al desenvolupament del servei durant tot
l’estiu, així com el compte d’explotació del mateix.

-

Conèixer, complir i fer complir els reglaments i ordenances que hagi aprovat
l’Ajuntament d’Argentona o que pugui aprovar en el futur i que afectin al
desenvolupament del servei.

-

Elaborar d’acord amb l’Ajuntament d’Argentona el Pla de Seguretat i Emergències en
el qual es regulin i coordinin les actuacions de tot el personal adscrit el servei en cas
d’emergències.

-

Elaborar d’acord amb l’Ajuntament d’Argentona tots els aspectes rellevants de la
gestió de la instal·lació segons el que estableix la normativa vigent.

-

Complir la Normativa d’ús de la instal·lació i fer-la complir.

-

Fer constar en qualsevol actuació de publicitat i promoció la titularitat pública del
servei, així com el logotip de l’Ajuntament d’Argentona segons les seves pròpies
indicacions.

-

Complir la legislació laboral vigent en les relacions contractuals entre l’adjudicatari i el
personal al seu servei.

-

Complir amb totes les obligacions fiscals a que estigui obligada.

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

-

Signatura 1 de 2
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
19/06/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

19/06/2019

Secretària

-

Complir i aplicar les normatives vigents relatives a piscines d’ús públic.

Quart.- Infraccions i sancions per incompliment de les condicions de l’encomana:
INFRACCIONS
Les infraccions comeses en l’execució de l’encomana es qualificaran com a faltes, que
podran ésser lleus, greus o molt greus.
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1.- Demora en el començament del funcionament de les piscines superior a una setmana,
sempre que no existeixi causa de força major.
2.- Paralitzacions o interrupcions en el funcionament de les piscines superior a 1 dia sense
autorització de l'Ajuntament.
3.- Retard sistemàtic i comprovat de prestació dels serveis quan els horaris establerts (més
de tres infraccions qualificades de greus).
4.- Fraus en la forma de prestació dels serveis.
5.- Us de mitjans en mal estat de conservació o decòrum.
6.- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives, a la prestació
dels serveis.
7.- No seguiment de les prescripcions sanitàries o ambientals o incompliment de les ordres
de l’Ajuntament per evitar situacions insalubres, perilloses o molestes pel veïnat o els
mateixos operaris delegats.
8.- Incompliment de les obligacions laborals i de la Seguretat Social amb el personal delegat.
9.- Abandonament del servei sense causa justificada
10.- L’acumulació o reiteració de 3 faltes greus en el transcurs de 6 mesos de prestació del
servei.
11.- Deixar fumar, menjar o beure al recinte de les piscines
12.- Incomplir els requeriments municipals d’efectuar actuacions de conservació que afectin
molt greument a la seguretat o la salut.
13.- Qualsevol altre incompliment que afecti de manera molt greu a la seguretat i salut dels
usuaris, als treballadors o la instal·lació.
14.- Incompliment dels plans previstos en el punt primer, apartat quatre.
15.- Anomalies greus en el funcionament de les piscines que puguin afectar a la seguretat o
salut de les persones.
16.- No complir la normativa sobre socorrisme
17.- Per incompliment del deure de controlar o deixar excedir l’aforament de les piscines.
Seran infraccions greus:
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1.- Retards en el compliment de les obligacions establertes en l’encomana o en les
normatives d’aplicació que no afectin al funcionament de les piscines ni a la seguretat i salut
dels usuaris (més de tres advertències escrites de l’Ajuntament).
2.- Tractes incorrectes amb el veïnat usuari dels serveis.
3.- Incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions de detall del servei
que no impliquin despeses per l’adjudicatari.
4.- Irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d’acord amb les condicions
fixades en l’encomana.
5.- Reiteració en la realització de 3 faltes lleus en els últims 6 mesos.
6.- Incomplir els requeriments municipals d’efectuar actuacions de conservació que afectin
greument a la seguretat o la salut.
7.- Qualsevol altre incompliment que afecti lleument a la seguretat i salut dels usuaris, als
treballadors o la instal·lació.
Seran infraccions lleus:
Es consideraran infraccions lleus tota la resta d’incompliments de les obligacions establertes
en l’encomana o en les normatives d’aplicació que no siguin constitutives d’infraccions greus
o molt greus.
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Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament a l’adjudicatari seran les següents:
1.- Per les infraccions qualificades com a molt greus, multes fins a 1.500 €.
2.- Per la realització d’infraccions greus, multes fins a 1.000 €.
3.- Per la realització de faltes lleus, multes fins a 500 €
IMPOSICIO DE SANCIONS I EXPEDIENTS DISCIPLINARIS
La imposició de sancions requerirà la prèvia audiència d’Aigües d’Argentona.
La resolució de l’expedient és competència de l’Alcalde.
Cinquè.- Assumir la obligació de disposar de crèdit adequat i suficient per les despeses que
es derivin d’aquesta encomana.
Sisè.- Notificar els presents acords a la Cia. Aigües d’Argentona, S.A., als Serveis Econòmics,
als Serveis Personals i als de Transparència als efectes escaients.

Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català

Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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