
 

 

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORC I DE SALUT I SOCIAL 
DE CATALUNYA DE LES ACTUACIONS RELATIVES A L’AVALUA CIÓ HIGIÈNICA I 
SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC PER AL 2016
 
 
INTERVENEN 
 
D'una part, el senyor J
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb NIF 
Q1700565C, i amb domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de Girona.
 
De l’altra part, el senyor Manel Ferré i Montañés, president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, en endavant CSC, entitat de caràcter local inscrita al Registre d'Entitats Locals de 
la Generalitat de Catalunya amb el codi 9804040003, i amb domic
nº 21, 08022, i N.I.F. P0800004D.
 
 
ACTUEN 
 
El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dips
president delegat, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985,
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord 
de 5 d’abril de 2016, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
El senyor Manel Ferré i Montañés, en nom i representació del CSC
de la institució, en exercici de la facultat que li confereix l’article 8.1.a) dels Estatuts de l’entitat 
(DOGC 3050, de 5 de gener de 2000).
 
 
EXPOSEN 
 
I. Que el CSC és una entitat pública de caràcter local i base associativa
serveis als seus associats i a representar
sectors sanitari i social. 
 
II. Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la Diputació de 
Girona amb la finalitat de realitzar 
demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en matèria de salut pública 
els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent,
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut. 
 
III. Que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, exclou del seu àmbit 
d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una determinada 
prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i s
encomanant, en base als seus articles 4.1.n) i 24.6 LCSP.  
 
IV. Que el CSC, d’acord amb l’article 5.i) dels seus Estatuts, “
servei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als 
de la Llei de Contractes del 
de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti 
per al Consorci d’acord amb les tarifes 
amb la modificació dels seus estatuts acordada per la Junta General del CSC. 
aquest òrgan ha acordat acceptar la sol.licitud de 
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DE CATALUNYA DE LES ACTUACIONS RELATIVES A L’AVALUA CIÓ HIGIÈNICA I 

PISCINES D’ÚS PÚBLIC PER AL 2016  

D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, president delegat 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb NIF 

i amb domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de Girona.

De l’altra part, el senyor Manel Ferré i Montañés, president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, en endavant CSC, entitat de caràcter local inscrita al Registre d'Entitats Locals de 
la Generalitat de Catalunya amb el codi 9804040003, i amb domicili a Barcelona, Av. Tibidabo 

P0800004D. 

El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dips
, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985,

2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord 
de 5 d’abril de 2016, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

El senyor Manel Ferré i Montañés, en nom i representació del CSC, en la qualitat de president 
de la institució, en exercici de la facultat que li confereix l’article 8.1.a) dels Estatuts de l’entitat 
(DOGC 3050, de 5 de gener de 2000). 

Que el CSC és una entitat pública de caràcter local i base associativa
serveis als seus associats i a representar-los davant les administracions i altres agents dels 

Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la Diputació de 
litat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis de la 

demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en matèria de salut pública 
els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, i que inclou el
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic del Catàleg de Serveis de 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, exclou del seu àmbit 
d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una determinada 
prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i s
encomanant, en base als seus articles 4.1.n) i 24.6 LCSP.   

Que el CSC, d’acord amb l’article 5.i) dels seus Estatuts, “té la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de l’article 24.6. 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran 
de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti 
per al Consorci d’acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat associada”
amb la modificació dels seus estatuts acordada per la Junta General del CSC. 
aquest òrgan ha acordat acceptar la sol.licitud de Dipsalut d’ostentar la condició d’entitat 
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delegat de l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb NIF 

i amb domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de Girona. 

De l’altra part, el senyor Manel Ferré i Montañés, president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, en endavant CSC, entitat de caràcter local inscrita al Registre d'Entitats Locals de 

ili a Barcelona, Av. Tibidabo 

El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a 
, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord del Consell Rector 
de 5 d’abril de 2016, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

, en la qualitat de president 
de la institució, en exercici de la facultat que li confereix l’article 8.1.a) dels Estatuts de l’entitat 

Que el CSC és una entitat pública de caràcter local i base associativa orientada a donar 
los davant les administracions i altres agents dels 

Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la Diputació de 
funcions d’assistència i cooperació als municipis de la 

demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en matèria de salut pública 
i que inclou el programa 

Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic del Catàleg de Serveis de 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, exclou del seu àmbit 
d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una determinada 
prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’ens 

té la consideració de mitjà propi i 
efectes de l’article 24.6. 

úblic. Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran 
de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti 

que, en el seu cas, aprovi l’entitat associada” d’acord 
amb la modificació dels seus estatuts acordada per la Junta General del CSC. Així mateix, 

ipsalut d’ostentar la condició d’entitat 



 

 

associada al CSC, motiu pel qual 
sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
V. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat per ato
aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, en matèria de salut pública, amb subjecció a les següents
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
I. Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del 
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
Dipsalut i executat pel CSC, posi a l’abast dels 
suport tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, 
concretament pel que fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condicions 
higiènicosanitàries de les 
 
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, excepte l’Ajuntament de Riudaura.
 
Aquesta col·laboració es c
encàrrecs que es detallen a continuació:

 
I.A. Execució del programa d’avaluació higiència i sanitària de les piscines d’ús públic 
promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarq
concreta en la realització dels encàrrecs següents:

 
• Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les 

piscines de pública concurrència.
 

• Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti 
l’ajuntament. Es prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades com de 
major risc segons 
 

• Correcció del pla d’autocontrol de 
 

• Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions.
 

 
I.B. Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la 
Salut: 
 

• Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a 
mantenidors de piscines d’ús públic”
 

• Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les 
piscines de pública concurrència.
 

• Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei  de suport 
tècnic d’assessorament i  consultes per als responsables de les instal·lacions en 
matèria de control  higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es 

motiu pel qual Dipsalut pot encarregar al CSC la realització de prestacions 
sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic.

Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat per ato
aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, en matèria de salut pública, amb subjecció a les següents 

Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del 
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
Dipsalut i executat pel CSC, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit territorial de Girona el 
suport tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, 
concretament pel que fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condicions 

 piscines d’ús públic i el compliment de la normativa en la matèria.

Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, excepte l’Ajuntament de Riudaura.

Aquesta col·laboració es concretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan els 
encàrrecs que es detallen a continuació: 

Execució del programa d’avaluació higiència i sanitària de les piscines d’ús públic 
promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines, el qual es 
concreta en la realització dels encàrrecs següents: 

Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les 
piscines de pública concurrència. 

Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti 
l’ajuntament. Es prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades com de 
major risc segons els criteris d’avaluació de l’any 2015. 

Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin.

Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions. 

Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la 

Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a 
mantenidors de piscines d’ús públic” 

Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les 
piscines de pública concurrència. 

Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei  de suport 
cnic d’assessorament i  consultes per als responsables de les instal·lacions en 

matèria de control  higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es 

ipsalut pot encarregar al CSC la realització de prestacions 
sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat per atorgar 
aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del 
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que, promogut per 

ajuntaments de l’àmbit territorial de Girona el 
suport tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, 
concretament pel que fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condicions 

piscines d’ús públic i el compliment de la normativa en la matèria. 

Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, excepte l’Ajuntament de Riudaura. 

oncretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan els 

Execució del programa d’avaluació higiència i sanitària de les piscines d’ús públic 
ues gironines, el qual es 

Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les 

Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti 
l’ajuntament. Es prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades com de 

tots els establiments que el presentin. 

Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la 

Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i 

Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les 

Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei  de suport 
cnic d’assessorament i  consultes per als responsables de les instal·lacions en 

matèria de control  higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es 



 

 

generarà un registre  que recollirà totes les peticions d’assessorament. Aquest 
registre recollirà com a mínim: nom del demandant i de l’entitat que representa, 
motiu de la consulta, dia de la petició, nom del tècnic que atén la consulta, 
resultat de la mateixa i temps invertit en donar resposta.

 
Segona. Obligacions de les parts
 
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSC s’obliga a realitzar les tasques següents:
 

1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència.
 

2. Identificació d’un coord
desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre que 
aquest Organisme ho requereixi.
 

3. Revisió dels protocols dels diferents establiments.
 

4. Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments. 
 

5. Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol.
 

6. Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de  PH, i d’àcid isocianúric  si s’escau, 
dels vasos del diferents esta
 

7. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada 
establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments que 
incompleixin normativa. 
 

8. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per
s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels establiments del seu 
municipi. 
 

9. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema 
d’informació municipal de salut pública (SIMSAP).
 

10. Assistència a les reuni
 

11. Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos 
detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut 
consideri oportú, així com propostes de millora per 
programa. 
 

12. Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris. 
 

13. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
 

14. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de 
formació.  
 

 
 
 

generarà un registre  que recollirà totes les peticions d’assessorament. Aquest 
lirà com a mínim: nom del demandant i de l’entitat que representa, 

motiu de la consulta, dia de la petició, nom del tècnic que atén la consulta, 
resultat de la mateixa i temps invertit en donar resposta. 

Segona. Obligacions de les parts  

encàrrec de gestió, el CSC s’obliga a realitzar les tasques següents:

Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència.

Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que haurà de 
desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre que 
aquest Organisme ho requereixi. 

Revisió dels protocols dels diferents establiments. 

Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments. 

Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol. 

Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de  PH, i d’àcid isocianúric  si s’escau, 
dels vasos del diferents establiments. 

Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada 
establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments que 
incompleixin normativa.  

Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per
s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels establiments del seu 

Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema 
d’informació municipal de salut pública (SIMSAP). 

Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.

Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos 
detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut 
consideri oportú, així com propostes de millora per al desenvolupament del 

Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris. 

Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.

Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de 

generarà un registre  que recollirà totes les peticions d’assessorament. Aquest 
lirà com a mínim: nom del demandant i de l’entitat que representa, 

motiu de la consulta, dia de la petició, nom del tècnic que atén la consulta, 

encàrrec de gestió, el CSC s’obliga a realitzar les tasques següents: 

Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència. 

inador, entre el personal tècnic avaluador, que haurà de 
desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre que 

Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments.  

Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de  PH, i d’àcid isocianúric  si s’escau, 

Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada 
establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments que 

Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, que 
s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels establiments del seu 

Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema 

ons de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi. 

Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos 
detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut 

al desenvolupament del 

Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris.  

Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut. 

Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de 



 

 

 
Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les accions 
següents: 
 

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitz
 
2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i mantenidor de 
piscines. 
 
3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos.
 

 
Tercera. Preu i forma de pagament
 
I. Dipsalut retribuirà al CSC pels imports i
 
• La quantitat de 134.297,90 

desenvolupament del qual s’ha descrit en la clàusula primera I.A). 
 

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures 
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, com
màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents:

 
Tipologia de la instal·lació

Instal·lació d‘1 a 3 vasos

Instal·lació de més de 3 vasos

Parc aquàtic 

 
Respecte de la prova pilot 
serà de 65,00 € (sense IVA).
 

• La quantitat de 5.460,00 
per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic.
 
Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura 
corresponent un cop realitzada cada edició del curs. 
 
 
 

Quarta. Comissió paritària
 
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituïrà una comissió paritària 
entre Dipsalut i el CSC, la qual estarà integrada per un representant de cadascuna de les 
parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municpis adher
Serveis de Dipsalut. 
 
 
 

Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les accions 

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al CSC

2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i mantenidor de 

3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos. 

Tercera. Preu i forma de pagament  

Dipsalut retribuirà al CSC pels imports i amb la forma que a continuació es detalla:

134.297,90 € (IVA inclòs) per la implantació del programa, el 
desenvolupament del qual s’ha descrit en la clàusula primera I.A).  

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures 
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, com
màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents: 

Tipologia de la instal·lació  Cost unitari (sense IVA)

Instal·lació d‘1 a 3 vasos 165,00 € 

Instal·lació de més de 3 vasos 240,00 € 

352,00 € 

Respecte de la prova pilot d’avaluació, el cost unitari per a cadascuna de les instal·lacions 
€ (sense IVA). 

La quantitat de 5.460,00 € (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del Curs 
per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic. 

essarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura 
corresponent un cop realitzada cada edició del curs.  

Quarta. Comissió paritària  

En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituïrà una comissió paritària 
salut i el CSC, la qual estarà integrada per un representant de cadascuna de les 

parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municpis adher

Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les accions 

in del programa Pt05 al CSC 

2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i mantenidor de 

amb la forma que a continuació es detalla: 

per la implantació del programa, el 

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures 
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, com a 

Cost unitari (sense IVA)  

d’avaluació, el cost unitari per a cadascuna de les instal·lacions 

€ (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del Curs 

essarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura 

En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituïrà una comissió paritària 
salut i el CSC, la qual estarà integrada per un representant de cadascuna de les 

parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municpis adherits al Catàleg de 



 

 

Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades
 
Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i projectes 
confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com a
compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa  de desenvolupament en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal que estigui vigent.
 
Ambdues parts es comprometen:
 

- A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en l’exercici 
de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest 
conveni, i 
 

- A no cedir-les ni revelar
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part dels 
signants serà causa de resolució del conveni, sens
civil o penal que s’escaiguin.
 
 
Sisena. Drets d’imatge i imatge corporativa
 
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això 
que es reserva el dret d’enregistrar 
L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondre
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de 
comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes imatges sense l’autorització de 
Dipsalut. 
 
El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, 
qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així 
mateix, el CSC vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot moment 
la legislació de circulació viària.
 
La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc d’aquest 
encàrrec de gestió farà esment del CSC de la forma que Dipsalut estableixi.
 
 
Setena. Durada 
 
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signat
desembre de 2016, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les 
parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix.
 
Les quatre edicions del  curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es fa
llarg de 2016, segons la planificació que Dipsalut estableixi.
 
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 201
de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes 
piscines serà el 31 de juliol de 201

Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades  

Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i projectes 
confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com a
compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa  de desenvolupament en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal que estigui vigent. 

bdues parts es comprometen: 

A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en l’exercici 
de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest 

les ni revelar-les a terceres persones. 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part dels 
signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici de les accions de responsabilitat 
civil o penal que s’escaiguin. 

Sisena. Drets d’imatge i imatge corporativa  

Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això 
que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’implantació del programa. 
L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondre
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de 

cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes imatges sense l’autorització de 

El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, 
qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així 
mateix, el CSC vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot moment 
la legislació de circulació viària. 

e gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc d’aquest 
encàrrec de gestió farà esment del CSC de la forma que Dipsalut estableixi.

La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signat
, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les 

parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix. 

Les quatre edicions del  curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es fa
, segons la planificació que Dipsalut estableixi. 

Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 2015 com a piscines de major risc, en el període 
de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes 
piscines serà el 31 de juliol de 2016. 

Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i projectes 
confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com a donar estricte 
compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa  de desenvolupament en matèria 

A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en l’exercici 
de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part dels 

e perjudici de les accions de responsabilitat 

Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això 
imatges de les diferents fases d’implantació del programa. 

L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondre-les en el 
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de 

cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes imatges sense l’autorització de 

El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la 
qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així 
mateix, el CSC vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot moment 

e gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc d’aquest 
encàrrec de gestió farà esment del CSC de la forma que Dipsalut estableixi. 

La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les 

Les quatre edicions del  curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran al 

Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les 
com a piscines de major risc, en el període 

de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes 



 

 

 
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 
2016. 
 
 
Vuitena. Causes de resolució
 
Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents:
 
a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula cinquena d’aquest 
conveni. 
 
b) Mutu acord entre les dues entitats sotassignan
 
c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions de les 
parts. 
 
d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 
e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu object
 
Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació dels 
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà 
una liquidació. 
 
La finalització d’aquest conveni comportarà la
s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el paràgraf 
anterior. 
 
 
Novena. Jurisdicció competent
 
D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gesti
litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o compliment del Conveni 
seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
 
 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte
assenyalats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 

Vuitena. Causes de resolució  

Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents: 

a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula cinquena d’aquest 

b) Mutu acord entre les dues entitats sotassignants. 

c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions de les 

d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte. 

Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació dels 
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà 

La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest que 
s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el paràgraf 

Novena. Jurisdicció competent  

D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gesti
litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o compliment del Conveni 
seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte

La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 d’agost de 

a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula cinquena d’aquest 

c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions de les 

d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació dels 
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà 

dels annexes de desplegament d'aquest que 
s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el paràgraf 

D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les qüestions 
litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o compliment del Conveni 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data 
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