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A la Junta de Govern Local
Atès que el Cap del Servei d’Esports i la Cap d’Instal·lacions Esportives, han emès informe
tècnic, que consta a l’expedient, del que resulta que, com a conseqüència de la posada en
funcionament de les piscines municipals durant el període d’estiu d’enguany, és necessari la
incorporació de personal auxiliar a les piscines municipals i a la Bassa per aquesta
temporada d’estiu, per tal d’atendre les taquilles, els guarda-robes i realitzar tasques
administratives en aquests equipaments d’estiu.
En aquest sentit, l’esmentat informe disposa: “L’Ajuntament de Sabadell no disposa de
personal que faci aquesta funció i per aquest motiu es fa necessària iniciar la tramitació d’un
encàrrec de gestió a un mitjà propi respecte d’aquest servei. La manca de recursos
materials i personals del servei d’esports, per a la realització d’aquest servei amb mitjans
propis, i la necessitat de realitzar aquest servei, ens obliga a sol·licitar a PES S.L, com a
empresa municipal i com a mitjà adequat per a la realització de l’objecte que es pretén, la
realització d’aquest servei.
Entenem que PES S.L. disposa de mitjans propis i dels instruments necessaris per dur a
terme l’objecte de l’encàrrec de forma idònia i que disposa dels serveis tècnics suficients a
la prestació objecte de l’encàrrec.. L’encàrrec a PES S.L. permetrà la flexibilització, major
economia, eficàcia, eficiència i millor execució de la prestació del servei.”

Atès que en relació a l’objecte de l’encàrrec, l’esmentat informe tècnic disposa el següent:
“La realització del servei que s’encarrega a PES S.L. es concreta en:
La selecció, formació, contractació i gestió del personal destinat a les piscines municipals i
la Bassa per l’estiu 2020, encarregat de la venta d’entrades a les piscines i les tasques
administratives que d’aquestes actuacions se’n deriven, així com de l’atenció al servei de
guarda roba i manteniment d’aquests equipaments.
[...]
La selecció del personal es realitzarà d’acord amb el Pla d’Ocupació establert per PES, S.L.
[...]”.

Atès que en relació a la durada i modificació de l’encàrrec, l’esmentat informe tècnic
disposa que: “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.”
Atès que en relació a l’import de l’encàrrec, l’esmentat informe tècnic preveu que:
“L’empresa municipal percebrà per l’encàrrec de gestió a un mitjà propi el cost real del
servei prestat per valor de 173.068,60 euros. [...] 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.”
Atès l’esmentat informe tècnic també fa constar els compromisos, obligacions i condicions
pels quals es regirà aquest encàrrec de gestió.
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aquesta proposta.
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Atès que la societat municipal ha presentat el pressupost corresponent als serveis anteriors,
per un import de 173.068,60 € (no subjecte IVA), acompanyat de la documentació següent:
a) Una declaració responsable del gerent de la societat municipal Promoció econòmica de
Sabadell SL relatiu a que la societat disposa dels mitjans personals i materials apropiats
per a la realització d’encàrrecs referits a serveis conforme al seu objecte social, i compleix
els requisits establerts a 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 (d’ara
en endavant, Llei de contractes del sector públic).
b) La relació dels mitjans propis personals i materials que es posen a disposició per a
l’execució de l’encàrrec.
c) El detall de les tarifes aplicables a l’encàrrec, degudament desglossades.

Atès que en relació a la facturació d’aquest encàrrec, de conformitat amb l’esmentat informe
tècnic així com el pressupost presentat pel mitjà propi: “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.”
Atès que en el Perfil del contractant d’aquest Ajuntament consta publicat els estatus de la
societat Promoció Econòmica, S.L (NIF B-63394043).
Vist l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), en virtut del qual preveu la regulació dels encàrrecs dels poders adjudicadors
a mitjans propis personificats. En aquest sentit, l’apartat primer estableix que: “1. Los poderes
adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de
los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios,
a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos,
ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo
dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo
dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para
los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.”
Vist l’apartat 2n de l’esmentat precepte legal segons el qual estipula els requisits per tal de
que concorri un mitjà propi personalitzat. En aquest sentit:
a) El poder adjudicador que pugui conferir-li encàrrecs ha d’exercir sobre l’ens
destinatari un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus
propis serveis o unitats, de manera que el primer pugui exercir sobre el segon una
influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.
b) Que més del 80% de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es duguin a
terme en exercici dels encàrrecs que li hagin sigut conferits pel poder adjudicador
que li fa l’encàrrec i que el controla.
c) Quan l’ens destinatari sigui un entitat amb personalitat jurídica privada, a més, la
totalitat del seu capital o patrimoni haurà de ser de titularitat o aportació pública.
d) La condició de mitjà propi personalitzat de l’entitat destinatària de l’encàrrec
respecte del concret poder adjudicador que fa l’encàrrec s’haurà de reconèixer
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expressament en els seus estatuts o actes de creació sempre i quan, es compleixin
prèviament els següents requisits:
- Autorització o conformitat expressa del poder adjudicador respecte del que vagi a
ser mitjà propi.
- Verificació per l’entitat pública la qual depengui l’ens que vagi a ser mitjà propi, de
que disposa dels mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels
encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

Vist l’apartat 6è de l’esmentat precepte legal segons el qual preveu les formalitats que han de
complir els encàrrecs a mitjans propis personificats. En aquest sentit, s’exigeix:
- 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 sectors d’activitat
que estan compresos en el seu objecte social i en els qual seria apte per executar les
prestacions que hagin de ser objecte d’encàrrec.
- 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.
Vist que de conformitat amb els seus estatuts, Promoció Econòmica de Sabadell SL (PES
SL) 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 així com tota classe d’actuacions
generadores d’ocupació, 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 l’àmbit de l’objecte social de la empresa.
La societat 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”.

Vist l’article 44 de la LCSP en virtut del qual la formalització dels encàrrecs a mitjans propis
seran susceptibles d’impugnació mitjançant el recurs especial en matèria de contractació
qual el seu import excedeixi el previst pels contractes de serveis, és a dir, 100.000,00 €.
Atès que la competència per adoptar aquesta resolució és de l’alcaldia, que per decret núm.
6749/2019, de 25 de juny, la va delegar a la Junta de Govern Local, en tractar-se d’un
encàrrec de gestió a mitjans propis el pressupost del qual excedeix de les atribucions
conferides als regidors delegats i als Tinents d’alcaldessa i que no supera els límits de la
delegació per a la contractació administrativa que correspon al Ple.
Atesa la fiscalització prèvia i limitada de la Intervenció Municipal en el sentit d’existir crèdit
suficient i adequat en el pressupost municipal per atendre aquest encàrrec.
El tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials, proposa a la Junta de Govern
Local, que en sessió convocada per al dia 22 de juny de 2020, adopti els següents:
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PRIMER.- Aprovar l’encàrrec de gestió a la societat municipal Promoció econòmica de
Sabadell SL, amb CIF B63394043, com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de
Sabadell, l’execució del servei 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, en ser aquesta l’opció més eficient, sostenible i eficaç en ordre a criteris de
rendibilitat econòmica i d’inserció sociolaboral, per un termini que comprèn la temporada
d’estiu d’enguany (des de la data de signatura de la formalització d’aquest encàrrec fins al
17 d’octubre de 2020), amb un cost total de 173.068,60 € (no subjecte a IVA).
SEGON.- Aprovar la proposta d’autorització, disposició o compromís de despesa per a
l’encàrrec a favor de l’empresa municipal esmentada, conforme el següent detall:
Exercici
2020

N. Operació

Fase

Referència

Projecte
pressupostari

Aplicació
pressupostària

Import
(no subjecte
IVA)

920200006261

AD

22020006619

---

210/3420/22799

173.068,60

TERCER.- Aprovar el text del document en què es formalitzarà l’encàrrec de gestió, que
s’adjunta a aquesta proposta.
QUART.- Aprovar que la facturació d’aquest encàrrec 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, prèvia la presentació de les corresponents factures.
CINQUÈ.- Publicar la formalització de l’encàrrec al Perfil del Contractant d’aquest
Ajuntament.
SISÈ.- Facultar al tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials, perquè
signi tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords,
així com per aprovar les esmenes dels errors aritmètics, materials o de fet que es
puguin produir en l’expedient.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’empresa municipal i als altres departaments
municipals afectats.

No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà allò que sigui més adient als interessos
municipals.
Sabadell, a data de la signatura electrònica

El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Presidència i Drets Socials

Pol Gibert Horcas
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