ENCÀRREC AL MITJÀ PROPI PERSONIFICAT AIGÜES DE MATARÓ, SA LA GESTIÓ DE
DIVERSOS SERVEIS EN EL MUNICIPI DE COLLBATÓ.
Antecedents

I. El CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) és un
ens associatiu que té entre les seves finalitats la gestió del cicle integral de l’aigua (article 2 dels
Estatuts).
II. L’Ajuntament de Collbató es va adherir al CONGIAC per acord plenari de 31 de març de 2015.
III. La societat de capital íntegrament públic, GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA,
SA, (GIACSA) és un medi propi instrumental del CONGIAC, titular del 50,18 % del seu capital
social, constituït entre d’altres finalitats, per a la gestió de les competències que corresponen a
aquest en matèria del cicle integral del l’aigua.
IV. La societat municipal AIGÜES DE MATARÓ, SA, és una societat pública i és titular del 9,96%
del capital social de GIACSA, respecte a la que té la condició de medi propi personificat.

Fonaments de dret
1. La Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa
a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els
serveis postals, a l’article 28, exclou del seu àmbit d’aplicació els contractes celebrats entre
entitats del sector públic sempre que es donin les condicions dels anomenats contractes “in
house”, es a dir que l’entitat que realitza l’encàrrec gaudeix sobre l’entitat que el rep d’un control
anàleg al que gaudeix sobre el seus propis béns o serveis, que aquesta realització la part
essencial de l’activat per l’ens que realitza l’encàrrec i l’absència de participació de capital privat
en l’ens que rep l’encàrrec. Així mateix, s’exclou l’aplicació de la normativa sobre contractació
pública en els supòsits en que el control no es realitza per un únic poder adjudicador sinó
conjuntament per varis poders adjudicadors, sempre que es compleixin les condicions fixades
per validar aquest control i, finalment, també s’exclou de l’àmbit de la contractació pública el
supòsit en que una persona jurídica controlada, que sigui poder adjudicador, adjudica un
contracte al seu poder adjudicador de control, o a una altre persona jurídica controlada per el
mateix poder adjudicador, sempre que no existeixi participació directa de capital privat en la
persona jurídica a la que s’adjudica el contracte.
2. En atenció a l’entrada en vigor de la Directiva 2014/25, que va ser el 17 d’abril de 2014 i a la
seva manca de transposició a l’ordenament espanyol dins la data màxima que va vèncer el
passat 18 d’abril de 2016, es pot considerar directament aplicable la regulació exposada, per la
qual cosa es poden considerar inaplicables les disposicions que siguin oposades a l’esmentada
regulació, en especial les contingudes a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
3. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic(LCSP), per la que 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, preveu a l’article 32 la possibilitat d’efectuar
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encàrrecs directes que no tindran la consideració de contractes. Aquesta previsió es contempla
per l’anomenada cooperació pública vertical que consisteix en l’ús de medis propis personificats
com a forma d’organització per l’execució de manera directa de prestacions pròpies dels
contractes d’obres, subministraments, serveis, concessions d’obres i concessions de serveis, a
canvi d’una contraprestació tarifària, valent-se d’una altra persona jurídica diferent, previ
encàrrec, sempre que la persona jurídica que s’utilitzi mereixi la qualificació jurídica de medi propi
personificat respecte els ens que realitzen l’encàrrec. Aquesta possibilitat es preveu
expressament pels supòsits en que el poder adjudicador exerceixi tant un control individual, com
un control conjunt amb altres poders adjudicadors, com també en el supòsit que la persona
jurídica controlada, sent poder adjudicador, realitzi l’encàrrec al poder adjudicador que la controla
o a una altre persona jurídica controlada, directament o indirecta, pel mateix poder adjudicador,
sempre que no existeixi participació directa de capital privat en la persona jurídica a la que es
realitza l’encàrrec.
4. Tant CONGIAC, GIACSA, com AIGÜES DE MATARÓ, SA, tenen la condició de poders
adjudicadors en els termes de la legislació sobre contractació pública per estar creats
específicament per a satisfer necessitats d’interès general que no tenen caràcter industrial o
mercantil, són controlats per poders adjudicadors i aquests en nomenen la totalitat dels seus
membres de govern i administració.
5. El règim jurídic exposat i els fets descrits determinen que la societat mercantil pública GIACSA
té la condició efectiva de medi propi personificat d’AIGÜES DE MATARÓ, SA, poder adjudicador
al que, d’acord amb el règim exposat, li pot efectuar encàrrecs directes.
6. Les normes internes en matèria de contractació de les dues entitats estableixen que és
competència la gerència en relació als contractes que no superin el 10% de la xifra de negoci de
cada societat.
Per tot això, les parts signen el present encàrrec que se subjecta al termes i condicions següents:
Primer.- Encarregar amb efectes d’1 de gener de 2021 a la societat d’ AIGÜES DE MATARÓ,
SA, en la seva condició de medi propi personificat de GIACSA, la gestió directa dels serveis que
es relacionen seguidament en relació amb l’abastament d’aigua al municipi de Collbató:
a)

Gestió del control de la qualitat: Aigües de Mataró, SA assumirà la tasca d’analitzar els
paràmetres legals per al control de la qualitat de l’aigua.

Totes aquestes actuacions es realitzen en el marc de la millor eficiència dels recursos disponibles
per cada un dels poders adjudicadors i amb el coneixement que aplicant una gestió eficient dels
recursos se satisfà de la millor manera l’interès públic que ambdós estan obligats a satisfer.
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Segon.- Reconèixer a Aigües de Mataró, SA el dret a una compensació per les despeses
incorregudes en la prestació d’aquest encàrrec que en cap cas inclou el benefici industrial ni cap
altre mena de retribució diferent a la restitució de les despeses directes o indirectes suportades.
Els imports estimats per a cada concepte són:

a)

Gestió del control de la qualitat: 5.113,98 €
Total

5.113,98 €

Tercer.- Establir com a règim jurídic de l’encàrrec el derivat de les especificacions previstes al
Reglament municipal del Servei, així com els criteris i les normes que són d’aplicació segons el
sistema de qualitat d’Aigües de Mataró, SA.
Quarta .- Establir com a data d’inici de vigència de l’encàrrec el dia 1 de gener de 2021 i per un
termini d’un any. No obstant, GIACSA en qualsevol moment podrà decidir revisar l’abast en funció
de les seves necessitats i de les seves possibilitats reals de prestació amb mitjans directes.
Cinquè.- Aprovar la Memòria de prescripcions que conté les condicions tècniques, jurídiques i
econòmiques que regulen l’encàrrec i que són d’obligat compliment per Aigües de Mataró, SA,
en la seva condició d’encarregat de la gestió del servei objecte de l’encàrrec.
A Manresa, a data de signatura electrònica

Albert Testart Guri
Gerent

El director gerent d’AIGÜES DE MATARÓ, SA en ús de les facultats previstes als estatuts per
càrrec de gerent i dins el marge de les seves competències, dona la seva conformitat i signa el
present encàrrec a Mataró, a data de signatura electrònica

Antoni Uix Güell

3

Director Gerent
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