MÍRIAM TENAS I CAMPS, COM A SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA
CERTIFICO: Que el Ple Corporatiu, en sessió celebrada el passat dia 2 de novembre de
2020, va aprovar per 15 vots a favor (Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M.
Pascual Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig
Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier
Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Susana A. López Rico,
Josep Arenas Ponsa i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 2 abstencions (Bernat Calvo Català i
Cristina Maynou i Casanovas), els acords següents:
“3.1) Declaració de la societat anònima municipal Aigües d’Argentona S.A com a mitjà
propi personificat
Antecedents de fet
I.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Amb la finalitat de donar compliment als requeriments de la legislació pública contractual,
art. 32.2.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i
article 86.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), per a
la declaració de l’entitat Aigües d’Argentona, Societat Anònima Municipal, com a mitjà
propi personificat i servei tècnic correspon donar la conformitat i autorització expressa
perquè la societat mercantil esmentada es constitueixi com a mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Argentona.
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II.

L’entitat Aigües d’Argentona, Societat Anònima Municipal, en tant que ens
instrumental de l’Ajuntament d’Argentona, el qual ostenta la titularitat de la
integritat del capital de la societat, és destinatària de diversos encàrrecs per part de
l’Ajuntament, a fi que dugui a terme activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis, tota vegada que l’Ajuntament ostenta sobre la societat un control directe
anàleg al que ostentaria sobre els seus propis serveis o unitat, i que la societat
desenvolupa més del 80 per cent de les seves activitats en exercici de les comeses
que li han estat conferides per l’Ajuntament d’Argentona.
En contemplació dels mitjans de què disposa la societat esmentada, es considera
que també pot ser destinatària d’encàrrecs per part de l’Ajuntament perquè duguin
a terme prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes
del sector públic. En allò referent a aquests mitjans, el Gerent de la societat ha
elaborat la corresponent memòria sobre els mitjans i la concurrència dels requisits
que preveu el paràgraf 3 de l’article 86 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en relació
amb la concurrència dels particulars del paràgraf 2 del precepte esmentat.
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a) Es deixa constància que s’ha verificat que la societat mercantil esmentada compta amb
els mitjans personals i materials apropiats per a la realització d’encàrrecs per a dur a
terme prestacions pròpies dels contractes reglats en la normativa de contractes del sector
públic, de conformitat amb la memòria del gerent de la societat.
b) Es deixa constància de la consideració que la realització d’encàrrecs de gestió a la
societat mercantil esmentada resulta més eficient que la contractació pública, atenent a
que la societat no està creada amb ànim de lucre i, per tant, el marge de beneficis no és
d’aplicació en la seva gestió.
c) Es deixa constància que en contemplació de supòsits de potencial urgència per disposar
dels béns o serveis subministrats, és notori que mitjançant l’acte d’encàrrec de gestió,
aquest esdevé de forma immediata com d’execució obligatòria, i resulta més àgil que el
procediment de contractació pública establert en la legislació contractual del sector públic.
d) Es constata que l’Ajuntament d’Argentona ostenta sobre la societat mercantil
esmentada un control anàleg al dels seus serveis i unitats, de manera que pot exercir una
influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives,
circumstància que es posa de manifest perquè el Ple Municipal exerceix, segons els
estatuts, les funcions de la Junta General de la Societat, que al seu torn nomena els
membres del Consell d’Administració de la Societat i al Director o Gerent de la Societat.
e) Es constata que més del 80% de les activitats de la societat mercantil esmentada es
duen a terme en exercici de les comeses conferides per l’Ajuntament d’Argentona.

Tercer.- Aprovar les tarifes per l’execució d’encàrrecs directes en aquells àmbit en els que
Aigües d’Argentona SA actua com a mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament d’Argentona
de conformitat amb l’informe emès pel gerent de la societat de data 18 d’agost de 2020
que s’incorpora com a annex II de la present moció.
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Segon.- Aprovar la memòria del gerent de la societat mercantil municipal Aigües
d’Argentona SA de data 18 d’agost de 2020 que s’incorpora com a annex I del present
dictamen.
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Primer.- Donar la conformitat i autorització municipal perquè, de conformitat amb la
memòria del gerent de la societat mercantil municipal, i després de les constatacions i
verificacions que consten en els apartats a), b), c), d) i e) del fonament de dret únic de la
present resolució, passi a tenir la consideració de mitjà propi personificat de l’Ajuntament.

Quart.- Informar a tots el grups municipals de qualsevol encàrrec de gestió que es
produeixi a partir de l’aprovació d’aquest acord.
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Cinquè.- Aquesta informació als grups municipals es vehicularà per mitjà d’una comissió
informativa especial –que pot ser la comissió informativa de territorial- per tots aquells
encàrrecs superiors a 100.000 euros en cas d’obres i 50.000 euros en cas de serveis.
Sisè.- Publicar la condició de mitjà propi a la Plataforma de contractació en el que l’entitat
té allotjat el perfil del contractant, en els termes previstos a l’article 32.6 de la LCSP.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió expressada, certificant-se
amb les salvetats de l’article 206 del R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva del que
resulti de l’aprovació de l’acta corresponent.
I, per a que així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, amb
el vist-i-plau de l’alcaldessa.
Vist-i-plau
L’alcaldessa
Georgina Sabadell Simó
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