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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’ESPORTS
Expedient: 2020ESAD00036

ENCARRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL A L’EMPRESA MUNICIPAL
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L. PER ATENDRE EL SERVEI DE
TAQUILLES, GUARDA-ROBA I ADMINISTRACIÓ ALS EQUIPAMENTS DE LES PISCINES
MUNICIPALS I LA BASSA PER LA TEMPORADA D’ESTIU 2020

REUNITS:

D’una part, el Sr. Pol Gibert Horcas, tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets
Socials, que actua en representació de l’Ajuntament de Sabadell (d’ara en endavant
l’Ajuntament), en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 6748/2019,
de 25 de juny, assistit/da pel Sr. David Cabezuelo Valencia, secretari general de l’Ajuntament
de Sabadell, que dóna fe de l’acte.
I de l’altra, el Sr. Antoni Bayona Castillo amb DNI 33883578R, que actua com a gerent en
representació de Promoció Econòmica de Sabadell, SL (d’ara en endavant Promoció
Econòmica), amb CIF B63394043, d’acord amb els estatuts de la societat.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest document i

MANIFESTEN

1. Segons que estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de
Règim Local, són serveis públics locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les
seves competències, i que els mateixos es podran gestionar en gestió directa o indirecta i,
entre d’altres formes de gestió directa, per societat mercantil, el capital social de la qual
pertanyi íntegrament a l’entitat local o a un ens públic de la mateixa.
2. De conformitat amb els seus estatuts, Promoció econòmica constitueix una societat mercantil
de capital social íntegrament subscrit i alliberat per l’Ajuntament de Sabadell, que té per objecte
social fomentar, facilitar, promocionar i impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica de
Sabadell, i que, dins d’aquest objectiu, es comprenen afavorir la integració sociolaboral de les
persones, fomentar, facilitar i impulsar actuacions generadores d’ocupació i de
desenvolupament de l’activitat econòmica de Sabadell, així com l’execució de totes aquelles
activitats, obres i serveis que l’Ajuntament de Sabadell li pugui encarregar dins de l’àmbit de
l’objecte social de la empresa.
3. D’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, la societat Promoció econòmica té la consideració
de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Sabadell, de qui pot rebre encàrrecs de serveis
d’obligada execució; els seus estatuts preveuen que “el capital íntegrament pertany a
l'Ajuntament de Sabadell” i que “la societat es constitueix com a mitjà propi de l’Ajuntament de
Sabadell”; així mateix disposa de l’estructura necessària amb la preparació adequada per la
millor selecció del personal necessari per realitzar les tasques anteriors.
4. L’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del Sector públic, preveu la
possibilitat de que els poders adjudicadors puguin encarregar l’execució de prestacions pròpies
dels contractes de serveis a una entitat de dret privat que reuneixi les condicions per ser mitjà
propi personificat del poder adjudicador, sempre que aquest compleixi els requisits fixats en
aquest precepte legal.
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5. La Junta de Govern, en sessió de data 22 de juny de 2020, ha acordat encarregar a Promoció
econòmica, en qualitat de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Sabadell, l’execució del servei
anomenat “Contractació de personal auxiliar per les piscines municipals i la Bassa durant la
temporada d’estiu 2020”, en ser aquesta l’opció més eficient, sostenible i eficaç en ordre a criteris
de rendibilitat econòmica i d’inserció sociolaboral. Aquest encàrrec es tramita de conformitat amb
l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es
regirà pels següents
ACORDS

1. Objecte
L’objecte d’aquest encàrrec de gestió consisteix en l’atenció del servei de taquilles, guarda-roba
i administració als equipaments de les piscines municipals i La Bassa per la temporada d’estiu
2020, per tal de dur a terme la venda d’entrades a les piscines i de les tasques administratives
que d’aquestes actuacions se’n deriven, així com de l’atenció al servei de guardarropia i
manteniment d’aquests equipaments. Als efectes de l’article 2.4 de la LCSP, el CPV es:
79993100-2 Serveis de gestió d’instal·lacions.

2. Funcions a desenvolupar
Les funcions bàsiques a desenvolupar com a integrants de l’objecte de l’encàrrec, i d’acord
amb la proposta de treball adjunta com a Annex 1.
3. Compromisos i obligacions
L’encàrrec comportarà els següents compromisos i obligacions:
-

La prestació del servei es durà a terme durant l’època estival, comprès entre la data de
signatura de la formalització d’aquest encàrrec fins al 17 d’octubre del 2020.

-

Durant la vigència de l’encàrrec aquest es podrà modificar per causes d’interès públic i
sempre de forma justificada. Qualsevol modificació haurà de ser fiscalitzada i autoritzada
per l’òrgan que inicialment el va autoritzar.

-

Totes les activitats que realitzi Promoció Econòmica en el desenvolupament de l’encàrrec de
gestió es consideraran com una activitat del servei públic, sense perjudici de les
competències i funcions públiques pròpies del serveis tècnics municipals, que actuaran com
a suport tècnic i assistència.

-

Promoció Econòmica està obligat a aportar els mitjans humans, materials i tècnics
necessaris per al desenvolupament de l’activitat i els serveis encarregats, i es regirà pels
criteris d’economia, eficàcia, eficiència i qualitat.

-

La selecció del personal es realitzarà d’acord el Pla d’Ocupació que gestioni Promoció
Econòmica. En la selecció es tindrà en compte si hi ha borsa vigent. Si amb la borsa vigent
no hi hagués personal suficient i s’haguessin de fer noves entrevistes, la selecció es
realitzarà en coordinació amb el personal tècnic del servei d’Esports.

-

El personal seleccionat realitzarà el servei a les piscines municipals i a la Bassa.
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-

Promoció Econòmica organitzarà al personal seleccionat i contractat amb l’objectiu d’assolir
l’objecte del contracte i d’acord les condicions laborals (jornades, horaris) de l’empresa.
Serà responsabilitat de Promoció Econòmica la distribució horària dels treballadors,
respectant les jornades laborals i descansos, en coordinació amb el servei d’esports.

-

La urgència d’una feina o circumstàncies sobrevingudes podrà determinar la necessitat o
conveniència de realitzar tasques fora de la jornada habitual.

-

Promoció Econòmica designarà un coordinador que amb els treballadors municipals es
coordinaran per dirigir, supervisar i vigilar que l’execució de treball es realitza segons les
previsions.

-

Promoció Econòmica serà responsable directe dels danys que se’n poguessin derivar com a
conseqüència dels serveis prestats.

-

Promoció Econòmica ha de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil i ha d’elaborar
i presentar al servei d’esports el Pla de prevenció de Riscos Laborals.

4. Import de l’encàrrec
4.1. L’empresa municipal percebrà per l’encàrrec de gestió el cost del servei prestat per valor
de 173.068,60€ que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 210/3420/22799, d’acord amb
la fiscalització prèvia i limitada realitzada per la Intervenció Municipal.
4.2. La quantia indicada constitueix la xifra màxima i l’Ajuntament no està obligat a exhaurir
aquesta despesa en cas que els serveis prestats siguin inferiors als previstos.
4.3. La prestació dels serveis inclosos en l’objecte d’aquest encàrrec no està subjecta a IVA.
4.4. La facturació es realitzarà mitjançant dues factures del 50%, una respecte de l’execució de
la meitat de l’encàrrec i una altra a la finalització i liquidació del pla.

5. Mitjans humans i materials
Els mitjans humans i materials seran els que consten a la proposta adjunta com a Annex 1.

6. Vigència de l’encàrrec
La vigència de l’encàrrec serà per la temporada d’estiu de l’any 2020, la qual comprendrà des
de la signatura de la formalització d’aquest encàrrec fins al 17 d’octubre del 2020.
Es considerarà formalitzat aquest encàrrec en la data en que signi el present document el tinent
d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials, en representació de l’Ajuntament de
Sabadell.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar en
el lloc i data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament
Pol Gibert Horcas
Firmado digitalmente por Pol

Pol Gibert Horcas - DNI Gibert Horcas - DNI 47172287T
(TCAT)
47172287T (TCAT)
Fecha: 2020.06.25 11:53:14 +02'00'
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Per Promoció Econòmica
Antoni Bayona Castillo
El secretari general
David Cabezuelo Valencia

33883578R
ANTONIO
BAYONA (R:
B63394043)

Firmado digitalmente
por 33883578R
ANTONIO BAYONA (R:
B63394043)
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ANNEX 1. Encàrrec de gestió
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Proposta de treball
La proposta tècnica de treball per a la temporada d’estiu 2020 inclou diferents llocs de treball necessaris
per a la gestió i funcionament de les Piscines Municipals de Sabadell, es la següent:
Personal administratiu:
-

Coneixements:
1. Gestió de caixa.
2. Familiarització amb programes informàtics.
3. Familiarització amb gestió administrativa.
4. Coneixement de la normativa de piscines d’ús públic i del reglament propi de l’Ajuntament.
5. Suport i assessorament dels programes informàtics a l’equip de taquillers.

- Funcions. El personal d’administració desenvoluparà les funcions pròpies del lloc de treball entre les
que podem destacar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Venta d’ entrades i emissió dels tiquets.
Venta d’ abonaments.
Atenció i informació al públic.
Lliurament d’informes de recaptació de fons per la venda d’entrades.
Gestió i control de la caixa i recaptació.
Gestió relacionada amb les entrades i abonaments
Transmissió de les dades d’ús informàticament.
Tramitar els carnets d’ús de la campanya d’estiu.
Tasques de suport en la gestió administrativa.
Inscripcions als programes municipals.
Gestió de dades al departament d’esports.
Elaboració d’informes.
Control d’afluències o recaptacions.
Control policial.
Control de grups i esplais.
Recull de resultats d’enquestes.
Altres que se’n puguin derivar del lloc de treball.

Horari:
L’horari de treball serà de dilluns a diumenge amb atenció al públic i sense, per poder realitzar tasques
administratives. L’horari es concretarà quan es tingui al personal seleccionat. Es realitzarà un màxim de
35 hores per setmana.
Personal de taquilla i guarda-roba
-

Coneixements:
1.
2.
3.
4.

Gestió de caixa.
Familiarització amb programes informàtics.
Familiarització amb gestió administrativa.
Coneixement de la normativa de piscines d’ús públic i del reglament propi de l’Ajuntament.

- Funcions. Els taquillers i guarda roba desenvoluparan les funcions pròpies del lloc de treball entre les
que podem destacar:
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1. Venta d’ entrades i emissió dels tiquets.
2. Venta d’ abonaments.
3. Atenció i informació al públic.
4. Lliurament d’informes de recaptació de fons per la venda d’entrades.
5. Gestió i control de la caixa i recaptació.
6. Gestió relacionada amb les entrades i abonaments
7. Transmissió de les dades d’ús informàticament.
8. Tramitar els carnets d’ús de la campanya d’estiu.
9. Tasques de suport en la gestió administrativa.
10. Inscripcions als programes municipals.
11. Gestió i custòdia del guarda-roba.
12. Altres que se’n puguin derivar del lloc de treball
Horaris:
L’horari de treball serà de dilluns a diumenge amb atenció al públic. L’horari de cada lloc de treball es
concretarà quan es tingui al personal seleccionat. Es podrà entrar i sortir entre 15 i 30 minuts abans o
després d ‘apertura al públic segons les necessitats del servei. Es realitzarà un màxim de 35 hores per
setmana.

Personal Auxiliar d’Instal·lació
-

Coneixements:
1. Tractament físic i químic de piscines
2. Primers auxilis

- Funcions bàsiques. El personal auxiliar d’instal·lació desenvoluparà les funcions pròpies del lloc de
treball entre les que podem destacar:
1. Realitzar la neteja del vas de piscina amb els elements indicats per aquest fi: robots
automatitzats, perxes, etc.
2. Manipular i controlar els equips de tractament físic i químic de l’aigua de la piscina.
3. Realització d’analítiques de control de l’aigua de la piscina.
4. Manipulació, magatzematge i control sobre els productes químics de tractament de l’aigua de la
piscina.
5. Realitzar petits manteniments necessaris a l’equipament.
Horaris:
L’horari de treball serà de dilluns a diumenge en la franja de les 4,00 a les 11,30 hores (a concretar) amb
un dia de descans inter setmanal a concretar i un màxim de 35 hores setmanals.
Petició de places
A continuació especifiquem les 29 llocs de treball que necessitem per donar servei amb les dates d’inici i
fi de l’encàrrec, les hores setmanals a treballar que definiran el percentatge d’horari laboral i la proposta
de piscina.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ocupaci ó
Ll oc
Data d'i ni ci
Data de fi nal
Taqui l l er/a
TQ1
06/07/2020
04/09/2020
Taqui l l er/a
TQ2
06/07/2020
04/09/2020
Taqui l l er/a
TQ3
06/07/2020
04/09/2020
Guardaroba
GR1
20/07/2020
04/09/2020
Guardaroba
GR2
20/07/2020
04/09/2020
Taqui l l er/a
TQ4
06/07/2020
13/09/2020
Taqui l l er/a
TQ5
06/07/2020
13/09/2020
Taqui l l er/a
TQ6
06/07/2020
13/09/2020
Taqui l l er/a
TQ7
06/07/2020
04/09/2020
Taqui l l er/a
TQ8
06/07/2020
04/09/2020
Taqui l l er/a
TQ9
06/07/2020
04/09/2020
Taqui l l er/a
TQ10
06/07/2020
13/09/2020
Taqui l l er/a
TQ11
06/07/2020
13/09/2020
Taqui l l er/a
TQ12
06/07/2020
13/09/2020
Taqui l l er/a
TQ13
06/07/2020
30/08/2020
Taqui l l er/a
TQ14
06/07/2020
30/08/2020
Taqui l l er/a
TQ15
06/07/2020
30/08/2020
Taqui l l er/a
TQ16
06/07/2020
30/08/2020
Taqui l l er/a
TQ17
06/07/2020
30/08/2020
Taqui l l er/a
TQ18
06/07/2020
30/08/2020
Taqui l l er/a
TQ19
06/07/2020
30/08/2020
Guardaroba
TQ20
06/07/2020
30/08/2020
Guardaroba
GR3
06/07/2020
30/08/2020
Guardaroba
GR4
06/07/2020
30/08/2020
Admi ni stratuva
ad1
25/06/2020
10/10/2020
Auxi l i ar Admi ni strati va
ad2
25/06/2020
16/09/2020
Auxi l i ar Instal
AI2
26/06/2020
30/08/2020
Auxi l i ar Instal
AI1
26/06/2020
30/08/2020
Tècni c SuportTec
TC
25/06/2020
17/10/2020
Més 2% per bai xes, substi tuci ons, Epi s i i mprevi stos

Aquestes dades es poden veure afectades segons necessitats del servei.
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Pl aces
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cost Total
4.597,19 €
4.597,19 €
3.862,74 €
4.224,08 €
4.423,83 €
5.953,43 €
6.244,82 €
6.009,37 €
5.264,38 €
5.589,35 €
5.247,38 €
5.953,43 €
6.244,82 €
6.009,37 €
4.104,50 €
4.104,50 €
4.045,58 €
4.089,77 €
4.266,54 €
4.266,54 €
4.163,43 €
3.857,93 €
4.755,15 €
4.554,27 €
13.410,67 €
7.557,31 €
7.778,59 €
7.778,59 €
16.720,65 €
3.393,51 €
173.068,60 €

