DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT EMPORDÀ A FIGUERES DE SERVEIS SA (FISERSA), EN LA SEVA CONDICIÓ DE
MITJÀ PROPI, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN
ALTA A LA XARXA DE L’ALBERA
Figueres, 12 de març de 2021
REUNITS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
(el “CCAE”), amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de
Catalunya, i facultada per la signatura del present Encàrrec en virtut de l’acord del Ple de la
corporació de data 30 de juliol de 2019; assistida per la secretària de la corporació, la Sra. Cristina
Pou i Molinet.
De l'altra,
La Il·lustríssima Senyora Agnès Lladó Saus, Presidenta del Consell d'Administració de la Societat
Mercantil de capital íntegrament públic, denominada Figueres de Serveis SA (“FISERSA”), amb
NIF A17102740 , en exercici de les facultats que li confereix el seu nomenament, i facultat per a la
signatura del present Encàrrec mitjançant acord de la junta general de l’esmentada Societat en data
del 23 d’octubre de 2019.
En endavant, FISERSA i el CCAE, podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament,
com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats que
tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que representen i, en
virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària
per a la formalització d’aquest Encàrrec.
MANIFESTEN
I.

Que el CCAE té la competència delegada en matèria de subministrament d’aigua potable
en alta, en virtut de l’article 25, apartat 1c, del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (“TRLOCC”).

II.

El CCAE va formalitzar els corresponents convenis de delegació de competències per a la
prestació efectiva per part del CCAE del subministrament de l’aigua en alta als municipis
d’Espolla, Capmany, La Jonquera, Masarac, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada,
Vilajuiga, Pau, Palau Saverdera, Pedret i Marzà i Agullana.

III.

De conformitat amb l’article 32.1 de la LCSP, els poders adjudicadors podran organitzar-se
executant de manera directa, prestacions pròpies de contractes, a través d’una altre persona
jurídica, ja sigui de dret públic o de dret privat, previ encàrrec a aquesta, amb subjecció al
disposat en el mateix article i sempre i quan la persona jurídica que utilitzin mereixi la
qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte d’ells, de conformitat amb el disposat
en els apartats 2, 3 i 4.

IV.

FISERSA és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda per a la prestació
de serveis de tractament i subministrament d'aigua potable, servei de clavegueram,
tractament d'aigües residuals, transport urbà, gestió de les zones blaves d'aparcament i
servei de grua municipal. El capital de FISERSA és íntegrament públic.

V.

FISERSA té per objecte, respecte del CCAE, la prestació dels serveis públics de proveïment
d’aigües, clavegueram, sanejament i depuració d’aigües, realitzant totes aquelles activitats
que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l’aigua fins i tot la
realització, si s’escau, de tot tipus d’obres d’ampliació i millora de serveis,
l’emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d’estudis i
projectes, anàlisis químics, així com tota classe d’operacions mercantils necessàries per al
desenvolupament d’aquests serveis.

VI.

En relació amb l’activitat a que es refereix l’apartat anterior, i d’acord amb els Estatuts de
FISERSA, la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic del CCAE als efectes
previstos a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(“LCSP”). En aquest sentit, les encomanes de gestió que se li puguin conferir a FISERSA
hauran de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l’objecte de l’encomana haurà
de definir-se per mitjà d’una memòria tècnica i una memòria econòmica.

VII.

La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions del
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu caràcter
mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de
les disposicions de règim local; pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com la resta de la
normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de capital
íntegrament públic.

VIII.

Que és interès de la corporació comarcal aconseguir la correcta gestió del servei
d’abastament d’aigua potable en alta a la xarxa de l’Albera, motiu pel qual es va procedir a
la modificació dels Estatuts socials de FISERSA per tal de configurar-la com a mitjà propi i
servei tècnic del CCAE, de conformitat amb el que disposa l'article 2 dels Estatuts pels quals
es regeix dita Societat.

IX.

Per tot l’exposat anteriorment, i atès l’interès recíproc de les parts en que FISERSA dugui a
terme la gestió del servei descrit, les parts han acordat dur a terme el corresponent encàrrec
de gestió a favor de FISERSA, per tal de prestar el servei descrit al Pacte 1, amb la finalitat
de que el mateix es dugui a terme amb major eficàcia i eficiència, i en benefici dels ciutadans.

X.

D’acord amb el manifestat anteriorment, les Parts pretenen contribuir en l’assoliment dels
objectius esmentats en matèria de d’abastament d’aigua potable en alta a la xarxa de
l’Albera, en particular, garantir un bon funcionament del servei, i tot amb subjecció als criteris
d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia.

En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 11 de la LRJSP i 32 de la LCSP, ambdues
Parts subscriuen el present document de formalització de l’encàrrec de gestió del CCAE a FISERSA,
en la seva condició de mitjà propi, per a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable en alta
a la xarxa de l’Albera (l’“Encàrrec”), que es regirà pels següents
PACTES
1.

Objecte i naturalesa jurídica

1.1.

L’objecte d’aquest Encàrrec és la formalització d’una encomana de gestió per part del CCAE
a FISERSA, com a mitjà propi seu, per a la gestió del Servei d’abastament d’aigua potable
en alta a la xarxa de l’Albera (el “Servei”). Concretament, la gestió del Servei per part de
FISERSA inclou la realització de les següents activitats:
a)
b)
c)
d)
e)

1.2.

Captació d’aigua.
Elevació d’aigua.
Tractament de l’aigua.
Distribució de l’aigua fins als dipòsits municipals.
Conservació amb reparació de les instal·lacions i infraestructures.

Les activitats mencionades a l’apartat 1.1. anterior es detallen en el document que
s’acompanya com a la documentació annexa, referent al Servei d’abastament d’aigua en
alta de la Xarxa de l’Albera del 26/6/20, que inclou:
a) Memòria tècnica
b) Informe d’intervenció tècnica
c) Memòria econòmica
d) Memòria de sostenibilitat i eficiència

1.3.

El present Encàrrec es realitza en motiu de la configuració de FISERSA com a mitjà propi i
servei tècnic del CCAE. Les prestacions objectes del present Encàrrec es troben incloses
en l’àmbit d’actuació u objecte social de FISERSA.

1.4.

Les raons que justifiquen la formalització del present Encàrrec són les següents:

a) Major sostenibilitat i eficàcia de l’encàrrec de gestió del servei a un mitjà propi.
b) És una opció més eficient que la contractació pública i resulta sostenible i eficaç,
aplicant criteris de rendibilitat econòmica, d’acord amb l’article 86 de la LRJSP.
c) Es pretén garantir l’accés als ciutadans a servei d’abastament d’aigua potable de la
xarxa de l’Albera, de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial que
afecta.

1.5.

El present Encàrrec no implica la cessió de la titularitat de les competències de les Parts
signatàries.

2.

Competència

2.1.

D’acord amb allò establert a les manifestacions I, II, V, VI i VII, la competència en la que es
fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de
les mateixes.

3.

Obligacions de les Parts

3.1.

Per a l’assoliment dels objectius del Encàrrec, les Parts es comprometen a assumir les
següents obligacions:

Obligacions de FISERSA:
3.2.

Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Encàrrec, FISERSA
assumeix les següents:

a) Utilitzar les instal·lacions i infraestructures existents i aquelles futures que s'hi
afegeixin, per a l’òptima gestió del Servei que constitueix l’objecte d'aquest Encàrrec.
Tindran la consideració d’instal·lacions i infraestructures afectades al Servei totes les
de captació, elevació, tractament, impulsió, acumulació i distribució fins als
comptadors generals de cada municipi, incloses les instal·lacions elèctriques i
mecàniques de tot tipus (les “Instal·lacions”). Les citades Instal·lacions es troben
detallades a la documentació annexa (Servei d’abastament d’aigua en alta de la
Xarxa de l’Albera del 26/6/20) que s’acompanya al present Conveni.

b) Realitzar les operacions necessàries per garantir el bon funcionament del Servei. En
particular, en relació a la captació de l’aigua, l'elevació de l’aigua, el tractament de
l’aigua, la distribució fins a l’entrada dels dipòsits municipals, el funcionament diari de
la prestació del Servei i la conservació de les Instal·lacions.
c) Assegurar la distribució dels cabals que les Instal·lacions li permetin captar, elevar,
tractar i distribuir. Tindrà la mateixa obligació envers els cabals i instal·lacions que en

el futur puguin posar-se en funcionament com a conseqüència de l'execució dels
projectes redactats pels Serveis Tècnics del CCAE o organismes oficials.

d) No subministrar aigua procedent fora dels municipis objecte de la present encomana,
tret que el CCAE així ho autoritzi.

e) Responsabilitzar-se de la qualitat bacteriològica de l'aigua que distribueixi en virtut
de l’execució del present Encàrrec, que haurà de tenir les condicions de salubritat
fixades per l'Administració sanitària. En quant a la qualitat química de l’aigua,
FISERSA efectuarà els anàlisis periòdics que exigeixi la normativa vigent, informant
al CCAE cada vegada dels resultats de les mateixes i molt especialment en el cas de
detectar-se qualsevol anomalia. En el cas que alguna captació no s’ajusti als
paràmetres químics de potabilitat, proposarà les actuacions que tècnicament siguin
necessàries per solucionar aquesta anomalia i, si el CCAE ho considera adient, durà
a terme les gestions oportunes per tal que els Ajuntaments n’assumeixin l’execució i
el finançament.

f) Assegurar amb els seus mitjans tècnics, personals i materials la prestació del Servei
als municipis detallats a la manifestació VII.

g) Mantenir i conservar en bon estat de funcionament el conjunt de les Instal·lacions
que li són confiades, així com realitzar totes les maniobres i funcions necessàries per
a un correcta funcionament del servei.

h) Seran per compte de FISERSA totes les despeses de manteniment i conservació de
les Instal·lacions. S’informarà prèviament al CCAE de tota actuació a realitzar.

i) Les tasques de manteniment i les reparacions que calgui efectuar a les Instal·lacions
del Servei com a conseqüència de fuites, avaries o causes similars, es consideraran
tasques de conservació i seran per compte de FISERSA.

j) Les funcions concretes de FISERSA en relació amb les Instal·lacions seran:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Vigilància, control i manteniment de les captacions, estacions de bombament,
equips de tractament i xarxa d'impulsió.
Vigilància, conservació i reparació d'avaries de les conduccions generals fins
als dipòsits de recepció municipal (queden exclosos la vigilància, conservació i
reparació d’avaries dels dipòsits de recepció municipal).
Control de les servituds de pas corresponents.
Vigilància, conservació i neteja interior dels dipòsits.
Maniobra periòdica i verificació del bon funcionament de vàlvules, comportes,
vàlvules de descàrrega i altres elements hidràulics i mecànics de la instal·lació.

vi. Maniobra periòdica i verificació del bon funcionament de quadres i aparellatge
elèctric de la instal·lació.
vii. Substitució i reparació dels equips elèctrics i electromecànics avariats.
viii. Recerca i reparació de fuites.
ix. Manteniment preventiu de les Instal·lacions.
x. Conservació dels edificis i obra civil que conformen les Instal·lacions.
k) Si les Instal·lacions afectades al Servei quedessin obsoletes o insuficients, FISERSA
haurà de presentar, abans de l’acabament del primer trimestre de l’any
immediatament anterior, una proposta-memòria d’inversions o de millores al CCAE.
Aquesta proposta haurà d’incloure la corresponent memòria detallada de tots els
treballs, reparacions, ampliacions i/o repercussions que comportaria la seva execució,
per tal que el CCAE pugui efectuar el corresponent estudi i valoració. El CCAE
sotmetrà la proposta-memòria de FISERSA a la consideració i votació de la Comissió
de seguiment constituïda en motiu de la signatura dels convenis de cooperació
detallats a la Manifestació II.
Allò previst en aquest apartat s’entén sens perjudici de les obligacions de
manteniment i conservació de FISERSA.
l)

Facilitar regularment al CCAE la informació necessària per mantenir actualitzades
les dades del Servei sobre la cartografia digital.

m) Aportar en la periodicitat que demandi el CCAE, aquelles dades relatives al Servei i
en particular les dades de l’explotació, en relació a cabals captats, cabals servits i
mesuraments dels nivells piezomètrics registrats.
n) Declaració de dades de captació i subministrament a l’ACA relacionades amb el
Servei.
o) Permetre que en qualsevol moment els tècnics i responsables del CCAE puguin
inspeccionar les infraestructures i instal·lacions i l’explotació del Servei.
p) Complir rigorosament les normes de la legislació laboral, fiscal i sanitària i de policia
en general.
q) Refer els danys i indemnitzar els perjudicis que es puguin causar al CCAE o a tercers,
per causa d’una actuació negligent o descurada per part seva.
r) Prestar el Servei de forma ininterrompuda tots els dies i disposar d’un servei d’atenció
d’avaries 24h al dia.
s) Reparar amb celeritat les averies que es puguin produir en els Instal·lacions.

t)

Subscriure amb una companyia d’assegurances pòlissa que cobreixi la
responsabilitat civil de les Instal·lacions, assumint el pagament de les primes
corresponents.

u) Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest Encàrrec.
3.3.

Als negocis jurídics que FISERSA celebri en execució de l’encomana de gestió objecte del
present Encàrrec, els serà aplicable allò establert a l’article 32.7 de la LCSP. En aquest sentit,
l'import de les prestacions parcials que FISERSA contracti amb tercers, si escau, no podrà
excedir del cinquanta per cent (50%) de la quantia de l'Encàrrec, amb les excepcions
previstes al citat article 32.7 de la LCSP.

Obligacions de del CCAE
3.4.

Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Encàrrec, el CCAE
assumeix les següents:

a) Col·laborar i participar amb FISERSA en tot allò que se'l requereixi en relació amb
l’encomana objecte del present Encàrrec.

b) Tramitació dels convenis i/o les pròrrogues dels convenis de cooperació entre el
CCAE i els Ajuntaments dels municipis d’Agullana, Espolla, Capmany, La Jonquera,
Masarac, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada i Rabós i amb la
Mancomunitat d’aigües de Garriguella, Vilajuiga, Pau, Palau Saverdera i Pedret i
Marzà i el CCAE.
c) Impulsar i a aprovar els procediments administratius i a dictar les actes i resolucions
de caràcter jurídic que donin suport a l’activitat material de prestació del Servei.
d) Direcció i supervisió de les relacions amb l’ACA.

e) Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest Encàrrec.
f) Abonar regularment la retribució que es defineix al pacte 4 següent.
4.

Retribució. Règim de pagaments i bestretes.

4.1.

Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present Encàrrec durant la seva vigència,
el CCAE aportarà al FISERSA, mitjançant rebut bancari o transferència bancària, la quantitat
de CENT QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTAQUATRE CÈNTIMS (147.423,84€) anuals, imputables a l’aplicació pressupostària de
despeses 25161122700.

4.2.

Aquesta aportació s’ha calculat tenint en compte la prestació efectivament realitzada per
FISERSA i anirà destinada a cobrir les despeses derivades de la gestió del Servei i la
consecució de l’objecte d’aquest Encàrrec. El desglossament d’aquesta retribució es troba
detallat a a la memòria tècnica i memòria econòmica d’explotació que consta a l’expedient
(annex al present Conveni), i inclou totes les despeses que comporta la prestació del Servei
com són: personal, materials, transports, treballs externs, assegurances, amortitzacions,

impostos, taxes derivades de la prestació del servei i despeses generals.
4.3.

La retribució s’abonarà per dotzenes parts i per mensualitats vençudes. FISERSA facturarà
al CCAE l’últim dia de cada mes.

4.4.

La retribució no inclou les possibles millores del Servei, ja que aquestes es presentaran
anualment al CCAE en forma de memòria valorada dels treballs per tal que, prèvia valoració
de la seva conveniència i aprovació si s’escau de la Comissió de seguiment dels convenis
entre els ens locals i el CCAE, s’incloguin en el pressupost comarcal.

4.5.

La prestació dels serveis i la seva retribució ha de basar-se en el cost real del Servei
encomanats, de manera que qualsevol variació substancial en la prestació del mateix, tan
per variacions legislatives com per canvi de característiques, si afecta els costos, es definirà
per mitjà d´una memòria tècnica i una memòria econòmica que se sotmetrà a aprovació del
CCAE. En el cas quedi modificada la retribució, es farà necessària la redacció per part de
FISERSA, d’un informe justificant la liquidació final.

4.6.

En aplicació de la literalitat de l’article 7.8º de la Llei de l’IVA, si bé les operacions que
realitzarà FISERSA com a mitjà propi i servei tècnic del CCAE als efectes previstos a l’article
32.1 de la LCSP serien operacions no subjectes a IVA; de conformitat amb l’apartat f) de
l’article 7.8º de la Llei de l’IVA, en tot cas estaran subjectes a IVA les entregues de bens i
prestacions de serveis que les Administracions, ens, organismes i entitats del sector públic
en l’exercici de l’activitat de distribució d’aigua.

5.

Aplicació pressupostaria

5.1.

Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Encàrrec en l'exercici en
curs es carregaran a les següents aplicacions pressupostàries del CCAE:
25161122700 del CCAE

5.2.

La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en vigor el
present Encàrrec queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o
suficient.

6.

Designació del Director de l'encàrrec.

6.1.

Es designa com a Director de l’Encàrrec a David Vilà Pagès, funcionari de l’Àrea de Serveis
Tècnics del CCAE, que serà l'encarregat de dirigir, supervisar i vigilar que l'execució de
l'Encàrrec es realitzi segons allò previst en el present document.

6.2.

El Director assumirà la funció de representant del CCAE, sense perjudici que pugui ser
assistit per altre personal públic que col·labori en les tasques de direcció.

7.

Seguiment, vigilància i control

7.1.

Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius del present Conveni,
efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos
adquirits per cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que
puguin sorgir en l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.

7.2.

La citada Comissió estarà formada per dues persones representants de cada una de les
Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.

7.3.

Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que estableix
la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

7.4.

La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni als efectes
d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya .

8.

Vigència i causes de resolució de l’Encàrrec
Vigència de l’Encàrrec

8.1.

La vigència del present Encàrrec s’iniciarà transcorreguts 2 mesos a partir del dia de la seva
publicació al perfil del contractant del CCAE i tindrà una duració inicial de quatre (4) anys.

8.2.

En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat, les Parts
podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, quatre (4) anys
addicionals.

8.3.

Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran condicionades a l'existència
de crèdit suficient i adequat a les corresponents aplicacions pressupostàries del CCAE.

8.4.

En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la LRJSP.
Causes de resolució de l’Encàrrec

8.5.

Notificant-ho amb un antelació de mínima de dos (2) mesos, el CCAE podrà renunciar a
l’Encàrrec o desistir del mateix, prèvia audiència al Consell d'Administració de FISERSA, de
conformitat amb els termes establerts en la normativa vigent.

8.6.

En cas de resolució anticipada de l’Encàrrec per qualsevol causa, FISERSA queda obligada

a continuar amb la prestació del Servei, en les mateixes condicions i els mateixos termes
pactats, fins que s’hagi pogut traspassar el mateix en condicions òptimes que garanteixin la
prestació continuada i ininterrompuda als usuaris.
8.7.

Sens perjudici de l’establert en els apartats 7.4 i 7.5 anteriors i sens perjudici del que
estableix l’article 235 del ROAS. , el present Encàrrec s’extingirà pel compliment de les
actuacions que conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
a) El transcurs del termini de vigència de l’Encàrrec sense haver-se’n acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels signants
o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte de l’Encàrrec.
d) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes a l’Encàrrec o a les lleis.

8.8.

En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini improrrogable
per a la seva consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la liquidació dels
compromisos econòmics adquirits d'acord amb les regles que estableix l'article 52.2 de la
LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests efectes, un liquidador.

9.

Règim de modificació

9.1.

Durant el termini de vigència de l'Encàrrec, aquest es podrà modificar per causes d'interès
públic i sempre que es justifiqui que, a causa de la modificació l'Encàrrec, aquest es
realitzarà de forma més eficaç i eficient.

9.2.

Qualsevol modificació haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser
prèviament fiscalitzada i autoritzada per l'òrgan que el va autoritzar inicialment.

10.

Miscel·lània

10.1.

La signatura del present Encàrrec comporta la revocació de qualsevol altra document que,
en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.

11.

Protecció de dades de caràcter personal

11.1. Totes dues parts s’obliguen al compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i normativa complementària.

11.2. Cada part tractarà les dades personals identificatives dels interlocutors i del personal de l'altra
part amb la finalitat de gestionar l’encomana objecte del present Encàrrec. Per a obtenir més
informació del tractament o per a accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets,
els interessats es podran adreçar al Delegat de Protecció de Dades de cada part.
11.3. L'entitat o òrgan encomanat, és a dir FISERSA, tindrà la condició d'encarregat del tractament
de les dades de caràcter personal a les que pogués tenir accés en execució de l'encomana
de gestió, i li és aplicable el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter
personal.
11.4. En aquest sentit, i tenint en compte que FISERSA gestionarà directament les activitats en
matèria de servei de d’abastament d’aigua potable en alta a la xarxa de l’Albera, FISERSA
assumirà les responsabilitats associades en el tractament de dades personals i garantia de
la confidencialitat de la informació i les dades personals, principalment:

12.

a)

Informar als usuaris de l’encomana objecte del present Encàrrec del tractament de
dades que es portarà a terme, la identitat del responsable i les finalitats del tractament
d'acord amb allò establert a la legislació.

b)

Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb l’encomana objecte
del present Encàrrec, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

c)

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte a la
informació i les dades personal. Les obligacions de confidencialitat tindran una durada
indefinida.

d)

Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del
nivell de risc associat a la informació.

e)

No realitzar transferència internacional de les dades fora de l'Espai Econòmic Europeu.

f)

Realitzar la gestió de les violacions de seguretat de dades, comunicant-les – si s'escau
– a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i als interessats en un termini màxim de
72 hores.

g)

Garantir i donar resposta en l'exercici dels seus drets d'acord amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades.

h)

Regular i gestionar tota subcontractació de l’encomana objecte del present Encàrrec
d'acord a la legislació vigent.

Publicacions i Registre

12.1.

El present Encàrrec serà objecte de publicació en el perfil de contractant de les dues entitats
signatàries.

13.

Règim Jurídic

13.1. Aquest encàrrec és de caràcter administratiu i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la LCSP
pel que es regirà pels seus propis termes i condicions, si bé s'aplicaran els principis
continguts a la LCSP per resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-se.
13.2.

Al present Encàrrec li és d’aplicació la següent normativa:
a) L'article 32 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014 / 24 / UE, de
26 de febrer de 2014 (LCSP).

b) Article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
c) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del present Encàrrec.

14.

Jurisdicció competent

14.1.

Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o
compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

I en prova de conformitat amb el contingut del present Encàrrec, les Parts el signen i a un sol efecte.
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