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ANNEX AL CONVENI DE L’ENCÀRREC A LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS 

MUNICIPALS, SA, DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I 

GESTIO DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA “PISCINA MUNICIPAL I SERVEIS 

COMPLEMENTARIS”. 

 

Modificacions aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió pública de data 19 de 

març de 2021, i introduïdes al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i 

la societat municipal La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals, SA, amb motiu de 

l’encàrrec aprovat pel Ple de la Corporació en data 27 de juliol de 2018 de redacció del 

projecte, contractació de les obres i gestió de l’activitat econòmica “piscina municipal i 

serveis complementaris”. 

 

3- ABAST I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC 

 

LA PINASSA resta obligada a l’execució de l’activitat encarregada, d’acord amb la 
normativa vigent, les instruccions i ordres contingudes en aquest document i les 

ordres que pugui donar L’AJUNTAMENT. 
 

L’AJUNTAMENT realitzarà les actuacions necessàries per tal que LA PINASSA pugui 
executar l’activitat encarregada. 

 

Les prestacions compreses en l’àmbit de l’encàrrec són les següents: 
 

a. Redacció del projecte tècnic 

 

S’encarrega a LA PINASSA la redacció del projecte tècnic per a la construcció de 

la Piscina Municipal, sota les necessitats especificades a la memòria 

justificativa, així com l’elaboració dels estudis i anàlisis pertinents que facilitin la 

definició del millor model del servei en qüestió. 

 

L’AJUNTAMENT rebrà per part de LA PINASSA el projecte tècnic per a procedir a 
la seva aprovació. 
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b. Construcció 

 

S’encarrega a LA PINASSA la construcció de la Piscina Municipal. 
 

L’AJUNTAMENT realitzarà la cessió, mitjançant la fórmula jurídica que es 
consideri oportuna, del terreny on es construirà la Piscina Municipal. Aquesta 

cessió es formalitzarà abans de l’inici de les obres.  

 

S’adjunta com annex I el plànol del terreny on s’ha de construir la instal·lació. 
 

c. Explotació 

 

S’encarrega a LA PINASSA l’explotació de l’activitat econòmica de Piscina 
Municipal i servies complementaris, assumint totes les competències i 

funcions necessàries per a la seva gestió. 

 

L’explotació de l’activitat es durà a terme sota les directius establertes de 

forma unilateral per l’AJUNTAMENT, en especial: 
 

 Les tarifes de l’activitat de piscina municipal, a satisfer pels usuaris.  
 

 El reglament de l’activitat, que establirà les condicions de funcionament 
i d’ús de la instal·lació així com els drets i obligacions dels usuaris. 

 

Aquests documents reguladors de l’activitat seran aprovats per 
l’AJUNTAMENT. 

 

Aquestes prestacions encarregades es podran realitzar tant amb mitjans propis de 

la societat com mitjançant contractes subscrits amb tercers, sempre respectant, 

en aquest darrer cas, las prescripcions establertes per la Llei de Contractes del 

Sector Públic atesa la condició de poder adjudicador de LA PINASSA. 
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