Que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 2020, va acordar
aprovar inicialment, i si en el tràmit d’informació pública no es presenten al·legacions o
reclamacions, definitivament, el Projecte de reurbanització del carrer Josep Soler entre la
cruïlla del carrer Bernat de Riudemeia i la plaça de Lluís Companys redactat pels enginyers
de camins, canals i ports, Josep Serra Vicente i Martí Ribé Forn, de l’empresa PAYMACOTAS
ENGINEERING, S.A., amb un pressupost d’execució total del contracte de l’obra de
674.016,04 euros (IVA inclòs).
Per provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2021 s’entén aprovat definitivament el
projecte de reurbanització del carrer Josep Soler entre la cruïlla del c/ Bernat de Riudemeia i
la Plaça Lluís Companys del municipi d’Argentona en no haver-se presentat al·legacions o
suggeriments en tràmit d’informació pública (expedient 2020/2484).
V Que és voluntat de l’Ajuntament d’Argentona encarregar l’execució de les referides obres
de reurbanització a la societat municipal Aigües d’Argentona Sa, en la seva condició d’ens
instrumental i mitjà propi de l’Ajuntament, d’acord amb allò previst a l’article 32 de la LCSP.
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L’article 32 de la LCSP preveu que els poders adjudicadors puguin encarregar directament
als seus ens instrumentals que tinguin reconeguda la condició de mitjà propi prestacions
pròpies dels contractes d’obres, subministraments o serveis a canvi d’una compensació
tarifària.
En el present supòsit es considera adient encarregar directament l’execució de les obres de
reurbanització a la societat municipal AASA, que té reconeguda la condició de mitjà propi,
atès que la societat disposa dels mitjans materials i humans suficients per dur a terme la
prestació i aquest encàrrec resulta més eficient i sostenible per a l’administració que
recórrer a la contractació amb tercers.
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La LCSP no exigeix de forma expressa que el mitjà propi hagi d’acreditar disposar de mitjans
suficients per a la realització de l’encàrrec en el marc de cada encomana individualitzada,
sinó que aquesta és una comprovació que cal dur a terme en el moment d’aprovació de la
declaració de mitjà propi, sens perjudici que el compliment dels requisits que varen motivar
aquesta declaració se sotmeti al control d’eficàcia i supervisió continua al que se subjecten
totes les entitats del sector públic institucional, de conformitat amb les previsions de l’article
85 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del sector públic (LRJSP).
En sessió celebrada pel PLE de la Corporació el passat dia 2 de novembre de 2020 en relació
a la declaració d’AASA com a mitja propi de l’Ajuntament d’Argentona, declara el següent
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- 2 Furgonetes Ford Trànsit .
- Propera incorporació de recursos:
- Mini excavadora
- Vehicle SUV
- Eines pesants:
- 1 formigonera
- 1 compressors
- 2 martells de demolició
- 4 grups electrògens
- 1 banc de muntatge mecànic
De conformitat amb l’article 32.7.b) de la LCSP els mitjans propis poden subcontractar fins a
un 50% del l’import de les prestacions objecte de l’encàrrec, sense que es considerin
prestacions parcials, ni estiguin sotmeses a aquesta limitació, aquelles que el mitjà propi
adquireixi d’altres empreses quan es tracti de subministraments o serveis auxiliars o
instrumentals, que no constitueixen una part autònoma i diferenciable de la prestació
principal, encara que formin part del procés necessari per a produir aquesta prestació.
S’estima que el percentatge d’execució directa serà el 86% del cost d’execució, molt per
sobre del mínim del 50% que determina la LCSP.
En conseqüència, es deixa constància que AASA disposa en aquest moment dels mitjans
tècnics, materials i humans suficients per respondre adequadament a l’actual encàrrec
d’execució de les obres de reurbanització del Carrer Josep Soler.
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La LCSP determina que els encàrrecs als mitjans propis es retribueixin conforme a les tarifes
prèviament aprovades. Les tarifes per les que es regeix AASA han estat aprovades per
l’acord del Ple de la Corporació del passat 2 de novembre de 2020. D’acord amb les tarifes
aprovades, el pressupost d’execució per part d’Aigües d’Argentona és de 6
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Annexos inclouen la justificació del pressupost i el seu desglossament per partides.
La determinació del pressupost s’ha efectuat seguint les següents directrius:
S’han tingut en compte totes les partides incloses en el projecte si bé, d’acord amb les tarifes
d’AASA que han estat aprovades, els preus del projecte (2018) s’han adaptat als preus BEDEC
2020, partint així mateix d’un PEM de 0,4 M€ que es considera més adequat que el PEM 1,7
M€ que havia estat tingut en compte en el pressupost del projecte. En aquelles partides que
BEDEC no disposa del preu actualitzat s’ha agafat el preu de projecte o unitari anàleg. De la
mateixa manera, en aquelles partides del Projecte que no estaven descomposades, s’ha
optat per mantenir les quantitats fixades en el pressupost del projecte aprovat.
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S’ha eliminat la càrrega de costos indirectes sobre el PEM.
S’ha eliminat la partida corresponent al Benefici Industrial.
S’ha eliminat la partida corresponent a despeses generals, atès que l’execució de l’encàrrec
no ocasiona despeses d’estructura addicionals a les que ja suporta AASA com a gestora del
servei públic d’abastament d’aigua.
De conformitat amb allò previst a l’article 7.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
reguladora de l’Impost sobre el Valor Afegit, els encàrrecs als mitjans propis no estan
subjectes a aquest impost, al contrari del que succeeix amb els contractes administratius.
S’ha suprimit l’IVA de les partides corresponents a mà d’obra i auxiliars. No obstant, s’ha
mantingut l’IVA en aquelles partides en les que AASA acredita un IVA suportat.
Pel que fa al cost de personal, s’han actualitzat els preus de projecte d’acord amb el conveni
col·lectiu vigent. AASA aplica els preus del conveni col·lectiu en vigor, assegurant així el
compliment estricte de les determinacions de la LCSP i garantint en tot moment que les
obres no s’executen amb personal contractat a preus inferiors.
Per determinar la major eficiència econòmica de l’encàrrec s’ha optat per comparar el
pressupost d’execució d’AASA amb el preu base de licitació del projecte en cas que s’optés
per la contractació externalitzada de les obres. Això comporta l’obligació d’actualitzar els
PEM del projecte d’acord a preus de mercat en el moment de la licitació (article 100 LCSP).
La justificació de la proposta econòmica presentada proposa l’actualització dels preus del
projecte amb els preus BEDEC 2020, de forma que el PEM del projecte en cas de licitació
sigui el mateix que s’ha tingut en compte per a l’elaboració del cost d’execució per part
d’AASA. Partint dels valors homogeneïtzats, es constata que el preu d’execució d’AASA és en
tot cas un 20,12 % inferior al preu de licitació del projecte.
Sens perjudici d’això, cal tenir en compte que l’exclusió de qualsevol marge de rendibilitat en
els encàrrecs als mitjans propis obligarà a AASA a depurar qualsevol excés de finançament,
retornant a l’Ajuntament les quantitats rebudes en excés sobre el cost d’execució real del
projecte. Aquest ajust es durà a terme, si escau, en la liquidació final.
En conseqüència, es conclou que l’encàrrec de l’execució de les obres a AASA resulta més
eficient i sostenible econòmicament que el recurs a la licitació ordinària.
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Constitueix l’objecte de l’encàrrec l’execució de les obres de reurbanització del carrer Josep
Soler i el pas del nou col·lector del carrer Carrasco i Formiguera, d’acord amb el projecte
aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Argentona de 9
d’octubre de 2020
El projecte es divideix en dos lots, un relatiu als capítols de xarxa d’aigua potable i reg i l’altre
corresponent a la resta de l’obra.
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Com a conseqüència de l’aplicació de les tarifes d’AASA, aprovades en la sessió del Ple de la
Corporació del passat 2 de novembre de 2020 a les partides i amidaments que resulten del
projecte d’obres aprovat per resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en data 9
d’octubre de 2020, el pressupost d’execució de l’encàrrec és de 606.132,70€ (SIS-CENTS SIS
MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS).
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Aplicació pressupostària 411-151-61900 Reforma integral Josep Soler
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Paymacotas Engineering S.A. com
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Previ a l’inici de les obres es procedirà a aixecar l’acta de comprovació replanteig on es fixarà
la data definitiva d'inici de l'obra. La signatura de l'acta de comprovació de replanteig haurà
de produir-se en un termini màxim d'un (1) mes des de la data de la signatura del present
encàrrec.
El termini d’execució de l’obra s’estima en set mesos, descomptant el més d’agost. Aquest
termini es podrà modificar per causes justificades.
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Per a la coordinació i el seguiment dels treballs objecte de l'encàrrec es designa per part de
l’Ajuntament d’Argentona a
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Per part d’Aigües d’Argentona S.A.: Antoni Peralta.
Per part de l’Ajuntament d’Argentona: Vanessa Solé.
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L'abonament de les obres es realitzarà mitjançant certificacions que s'emetran abans del dia
10 de cada mes a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig pel Director
Facultatiu de les obres i conformades pels responsables del contracte designats per AASA
AASA haurà de presentar les corresponents factures expedides d'acord amb el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de
facturació, i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Quant als excessos d’amidament i d’altres desviacions pressupostàries, d'acord amb el que
es preveu en el document de tarifes d’aigües d’Argentona SA aprovat pel Ple de l’Ajuntament
d’Argentona el 2 de novembre de 2020 , podran introduir-se modificacions sense necessitat
de prèvia aprovació sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10%
del primitivament previst. En cas que es produeixin aquestes variacions, es recolliran i
abonaran en la Certificació Final d'Obra.
Igualment, en cas que es detectés que mitjançant les certificacions aprovades AASA ha
percebut finalment un import excés superior als costos efectivament suportats, aquestes
quantitats es descomptaran de la liquidació final d’obra o, en el seu cas, seran retornades a
l’Ajuntament com excés d’abonament.
AASA podrà percebre abonaments a compte per actuacions preparatòries d’acord amb allò
establert a l’article 198 de la LCSP.
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AASA assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal
integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció
inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la
concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de
baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament
de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan escaigui, les obligacions legals en matèria
de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i
obligacions es derivin de la relació contractual entre empresa i treballador.
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AASA està obligada a complir durant tot el període d'execució de contracte les normes i
condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació.
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En el cas que AASA requereixi contractar tercers per a la realització de part dels treballs
encomanats, l'import d'aquestes prestacions parcials no podrà excedir del 50% de la
quantia de l’encàrrec, d’acord amb el límit previst en l'article 32.7.b) de la LCSP.
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Amb caràcter general, la present encomana podrà ser modificada unilateralment per part
de l’Ajuntament en els termes i límits establerts als articles 204, 205 i 242 de la LCSP.
Quan el Director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del Projecte caldrà
tramitar el corresponent expedient, que se substanciarà amb les següents actuacions:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquest.
b) Audiència a AASA i al redactor del projecte, per termini mínim de tres dies.
L’aprovació de la modificació requerirà l’aprovació d’una nova encomana, amb el
compliment de tots els tràmits i requisits legalment establerts.
No obstant això, no tindran la consideració de modificacions:
a) L'excés d’amidaments, entenent com a tal, la variació que durant la correcta execució de
l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, sempre que en global no representi un increment
de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés
d’amidaments serà recollit en la certificació final de l'obra.
b) La inclusió de preus nous, no previstos en les tarifes aprovades per l’Ajuntament per
Aigües d’Argentona, sempre que no suposen increment del preu global del contracte ni
afecten unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu
d'aquest.
L’ampliació del termini d’execució requerirà, si escau, l'oportú expedient de reajustament
d'anualitats.
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L’Ajuntament d’Argentona podrà acordar resoldre unilateralment l'encàrrec per qualsevol
motiu o causa, previ abonament dels treballs efectivament realitzats per AASA, sense que
aquesta tingui dret a cap indemnització.
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Atès l'article 13, 99 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès que l’empresa municipal Aigües d’Argentona SA reuneix els requisits establerts a
l'article 32 de la LCSP pera ser considerada mitjà propi personificat de l’Ajuntament
d’Argentona.
Atès que queda justificada la suficiència de mitjans i la major eficiència econòmica de
l’encàrrec a Aigües d’Argentona SA
Vist l’informe de secretaria de data 26 d’abril de 2021.
Atès que correspon a l’Alcalde de la Corporació la competència per l’aprovació dels
encàrrecs d’obres, serveis, subministraments o concessions l’import dels quals no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €,
D
PR ME
APROVAR l'encàrrec a la societat municipal Aigües d’Argentona SA per a l’execució
de les obres de reurbanització del Carrer Josep Soler d'acord amb el projecte aprovat per
aquest Ajuntament i les condicions establertes en el present acord.
N Autoritzar i disposar l’import de 606.132,70€ (IVA inclòs) a favor d’Aigües
d’Argentona SA per a l’execució de les obres de reurbanització del Carrer Josep Soler.
Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província.”

A la vista dels antecedents,
S’ACORDA
P m
La Sra. Gina Sabadell Simó, Alcaldessa, en nom i representació de l’Ajuntament
d’Argentona, encarrega, en virtut del decret signat en data 27 d’abril de 2021 a la companyia
d’Aigües mitjà propi de l’Ajuntament d’Argentona, l’execució de les obres de reurbanització
del Carrer Josep Soler d'acord amb el projecte aprovat per aquest Ajuntament i les
condicions establertes en el decret de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2021.
Previ a l’inici de les obres es procedirà a aixecar l’acta de comprovació replanteig on es fixarà
la data definitiva d'inici de l'obra. La signatura de l'acta de comprovació de replanteig haurà
de produir-se en un termini màxim d'un (1) mes des de la data de la signatura del present
encàrrec.
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