GENERALITAT DE CATALUNYA

ACORD DE CONCRECIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL
PATRIMONI CULTURAL A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A LA GESTIÓ DE L’EXECUCIÓ
DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CLAUSTRE GÒTIC DEL MONESTIR DE SANTES
CREUS, AL TERME MUNICIPAL D’AIGUAMÚRCIA

REUNITS

D’una banda, la senyora Elsa Ibar i Torras, directora de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
I d’altra banda, la senyora Mercè Conesa i Pagès, directora de l’Institut Català del Sòl.

INTERVENEN

La senyora Elsa Ibar i Torras intervé en nom i representació de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de directora suplent, nomenada per l’Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió 9/2022, d’11 de gener, publicat al DOGC número
8582 de 12 de gener de 2022, i de conformitat amb l’acord del Consell d’Administració de l’Agència
Catalana de Patrimoni Cultural de data 13 d’octubre de 2021.
La senyora Mercè Conesa i Pagès intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, entitat de
dret públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, i creada mitjançant la Llei 4/1980, de 16 de desembre, en la seva qualitat
de directora, nomenada per l’Acord del Govern de la Generalitat en la sessió 136/2021, de 14 de
setembre, publicat al DOGC número 8503, de 16 de setembre de 2021, en ús de les facultats
inherents al seu càrrec i reconegudes a la sessió del Consell d’Administració de 2 de juliol de 2014.
Està facultada expressament per aquest acte per acord del Consell de Direcció de l’Institut Català del
Sòl de data 23 de febrer de 2022, segons consta a la certificació emesa per la secretària d’aquest
òrgan.
MANIFESTEN
I.-

Que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia, de les regulades per l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de
març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. L’Agència s’adscriu al departament competent
en matèria de cultura mitjançant la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural.
Els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural van ser aprovats per Decret 198/2013,
de 23 de juliol. D’acord amb l’article 4.1.h) d’aquests Estatuts són funcions de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural, entre d’altres, la de gestionar la xarxa de monuments i
jaciments arqueològics de titularitat de la Generalitat i els equipaments patrimonials adscrits al
departament competent en matèria de cultura.

II.-

Que l’Institut Català del Sòl, d’acord amb el que estableix la seva llei de creació, Llei 4/1980, de
16 de desembre, és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al
Departament de Territori i Sostenibilitat, sotmesa al règim que s’estableix a l’article 1.b.1) del
Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i a l'article 4.2 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
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III.-

Que l’Institut Català del Sòl té com a objectiu, d’acord amb l’article 1.5 de la Llei 4/1980, de 16
de desembre, de creació d’aquest Institut, “la promoció de sòl urbanitzat, el foment de les
activitats econòmiques i de l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, tot això amb la finalitat
d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones
verdes, dotacions i equipaments.”
A l’article 3.1.d) de la mateixa Llei 4/1980, s’estableix que una de les funcions d’aquest Institut
és la programació i execució de rehabilitacions de nuclis antics.
Per altra banda, l’article 3.1.s) d’aquesta norma prescriu que una altra funció de l’Institut Català
del Sòl és “Assessorar, prestar serveis de consultoria, donar suport i redactar instruments de
planejament i gestió urbanística i projectes d’edificació per a altres subjectes públics o privats,
mitjançant la contraprestació corresponent (.....)”.
En aquest sentit, cal recordar que la contraprestació que ha de rebre l’Institut Català del Sòl per
aquests serveis es calcula d’acord amb els barems propis de l’Institut Català del Sòl, i que
l’import finalment percebut ha de ser equivalent als costos de les tasques que s’efectuïn, sense
poder incorporar cap marge de benefici o lucre empresarial.

IV.-

Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, regulen les encomanes de gestió, estableixen que la realització
d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats
públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no
es disposi dels mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme, sense que això suposi cessió de la
titularitat de la competència. Les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions
pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic.
Que l’article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/24/UE, de 26 d’abril de 2014, preveu que queden excloses de l’àmbit d’aquesta
Llei les encomanes de gestió que regula la legislació vigent en matèria de règim jurídic del
sector públic.

V.-

Que l’apartat 6 de l’esmentat article 10 de la Llei 26/2010 disposa que “L’òrgan, organisme o
entitat pública que rep l’encàrrec el pot gestionar directament o pels mitjans que estableixen la
legislació de contractes del sector públic i, si escau, la normativa de règim local”.

VI.-

Que, de conformitat amb l’article 7.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit (LIVA), modificat per la Llei 28/2014, de 27 de novembre i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, els serveis que presta l’Institut Català del Sòl (el
qual té la consideració d’entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya en els termes
que estableix l’article 3.1 de l’esmentada Llei 9/2017) a favor de la Generalitat de Catalunya i
dels ens íntegrament dependents d’aquesta, com és el cas de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, no estan subjectes a l’impost de l’IVA.

VII.-

Que, en exercici de les seves funcions, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té interès a
promoure i que es dugui a terme la gestió de l’execució, en el terme municipal d’Aiguamúrcia,
de les obres referents a la Restauració del claustre gòtic del Monestir de Santes Creus, al
terme municipal Aiguamúrcia.
Les tasques necessàries a realitzar inclouen la tramitació de les despeses prèvies, la supervisió
del projecte, l’elaboració dels plecs de condicions dels concursos, la tramitació i pagament de la
llicencia d’obres la contractació de les obres, la contractació de la direcció arqueològica i de les
direccions facultatives, el seguiment de les obres, la gestió del període de garantia i la
liquidació dels contractes.
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VIII.- Que el punt 6 de la disposició addicional segona del Decret Legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana (redactat introduït per
l’article 105 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector), estableix:
“6. Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats del seu sector públic han
d'encarregar a l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU la gestió
del procés de licitació i d'adjudicació, i formalització posterior, dels contractes amb els
adjudicataris i la gestió de la direcció i el seguiment integral de l'execució de les obres que
tinguin un pressupost de licitació superior a 2.000.0000 d'euros, IVA exclòs, i la redacció dels
estudis i projectes que tinguin un pressupost de licitació superior a 100.000 euros, IVA exclòs,
llevat que es justifiqui que, per l'especialitat tècnica o la complexitat de l'execució, sigui
aconsellable o convenient que els dugui a terme el departament o l'organisme o entitat del
sector públic de la Generalitat actuant, amb el benentès que aquests límits no afecten les
actuacions de manteniment, reposició i conservació de les infraestructures, edificacions i
instal·lacions.”
Que en data 14 de setembre del 2021, el director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,
va adreçar un ofici al secretari general del Departament de Cultura mitjançant el qual va
demanar que sol·licités a l’entitat mercantil Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
que proposés al seu Consell d’Administració que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
pogués encomanar a INCASÒL el projecte de Restauració del Claustre Gòtic del Reial Monestir
de Santes Creus, atesa la seva especialitat tècnica i complexitat.
IX.-

Que l’Institut Català del Sòl, en data 23 de desembre de 2021 va elaborar una oferta de
prestació de serveis per a l’actuació d’execució de les obres de Restauració del claustre gòtic
del Monestir de Santes Creus, al terme municipal d’Aiguamúrcia, que es desglossa en els
següents conceptes i imports:
a) Costos de gestió.
Valorats per l’Institut Català del Sòl en 588.119,00 € (inclòs 21% IVA),
Tal com determina l’anterior punt VI d’aquest acord i la posterior clàusula 3.3, a aquest valor se li
haurà d’afegir l’IVA que hagi de suportar l’Institut Català del Sòl i que no li sigui deduïble en
aplicació de l’article 7.8 de la LIVA i que formarà part del cost. En aquest sentit, s’ha de preveure
com a cost màxim de les tasques a executar per l’Institut Català del Sòl la quantitat de
588.119,00€ (que inclou l’IVA no deduïble imputable com a cost).
Els costos de gestió inclouen les següents tasques: l’adaptació del projecte a la fase a executar,
la supervisió del projecte, la contractació de la direcció d’arqueologia i de la direcció de
restauració, les direccions facultatives, la sol·licitud i pagament de la llicència d’obres, la licitació
de les obres, el seguiment tècnic i econòmic de les obres, la liquidació dels contractes, la
justificació de les despeses i guarda i custòdia dels expedients.
b) Cost de les obres: valorades en 2.990.136,00 € (inclòs 21% IVA), en els termes de la
clàusula 3.3.
c) Cost de la llicència d’obres: valorat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en
87.287,00 €.

X.-

Que en data 13 d’octubre de 2021, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural va acordar encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de l’execució de les
obres de Restauració del claustre gòtic del Monestir de Santes Creus, per un import total de
4.398.651,00 € (IVA 21% inclòs), que, de conformitat amb el certificat emès per la secretària
del Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, en data 25 d’octubre
de 2021, es desglossa de la següent manera: 2.471.187 € IVA exclòs (2.990.136,00 € IVA
inclòs) corresponen a l’obra a licitar, 588.119,00 € (IVA inclòs) corresponen a honoraris i
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87.287,00 € corresponen a la llicència d’obres, conceptes que, tots ells, ascendeixen a la
quantitat de 3.665.543 € (IVA inclòs). Així mateix, es preveu un marge addicional màxim del
20% (que ascendeix a 733.108,00 €), fins a assolir els 4.398.651,00 € previstos.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En el mateix acord es fa constar que aquesta encomana resta condicionada a l’acord del
Consell d’Administració d’Infraestructures S.A. que exclogui aquesta obra de l’obligatorietat de
realitzar-la mitjançant Infraestructures.cat.
Així mateix, es va facultar al director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a
formalitzar el corresponent acord de concreció de l’encomana de gestió.
XI.-

Que en data 20 d’octubre de 2021, el Consell d’Administració d’Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya SAU, va adoptar el següent acord:
“Autoritzar a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la tramitació i gestió de la licitació i la
gestió integral de l’obra de Restauració del Claustre Gòtic del Reial Monestir de Santes
Creus, d’acord amb l’excepcionalitat prevista en disposició addicional segona del Text refós
de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana”.

XII.-

Que la directora de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha certificat, en data 31 de gener
de 2022, que en el pressupost de l’exercici 2022, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a la
partida D/610000100/4430/0000, Inversions en edificis i altres construccions, existeix crèdit
adequat i suficient per assumir la despesa de 3.665.542,00 € amb IVA inclòs, per fer front a
l’encomana de gestió per l’execució de les obres relatives a la Restauració del claustre gòtic del
Monestir de Santes Creus, al terme municipal d’Aiguamúrcia.

XIII.- Que, per tal de formalitzar l’encomana esmentada a l’apartat precedent, les parts consideren
adient la subscripció d’un acord de concreció de l’encomana de gestió en virtut del qual
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural encomani a l’Institut Català del Sòl la gestió de
l’execució de les obres esmentades, en atenció a la condició d’aquest Institut d’entitat de dret
públic adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i prenent
en consideració les seves funcions i la seva experiència i expertesa en programació i execució
de rehabilitació de nuclis antics. Tot plegat, amb l’objectiu de servir l’interès públic de la forma
més eficient i operativa possible.
XIV.- L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha sol·licitat del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, un ajut de l’1,5% Cultural per a l’actuació que és objecte d’aquesta
encomana de gestió, havent-se de donar compliment als requisits que estableixin les bases del
fons-programa de l’1,5% Cultural.
XV.- L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té interès en què l’actuació que és objecte d’aquesta
encomana de gestió pugui ser subvencionada amb fons FEDER, havent-se de donar
compliment als requisits que estableixin les bases del fons-programa FEDER que correspongui.
XVI.- En data 9 de febrer de 2022 es va subscriure un conveni específic de col·laboració entre el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Fundació bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “La Caixa” i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a la
restauració del claustre gòtic del reial monestir de santes creus, a Aiguamúrcia, en el marc del
programa temps de gòtic, on es preveu que aquesta encomana de gestió serà finançada
parcialment per “La Caixa”.

D’acord amb l’exposat, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural formula a l'Institut Català del Sòl una
encomana de gestió amb el contingut i en els termes i condicions que consten a les següents:
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CLÀUSULES

GENERALITAT DE CATALUNYA

Primera.- Objecte i abast de l’encomana de gestió
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural encomana a l'Institut Català del Sòl la gestió de l’execució
de les obres referents a la restauració del claustre gòtic del Monestir de Santes Creus, al terme
municipal d’Aiguamúrcia, encomana que comprèn les següents tasques:

-

La col·laboració amb el tècnic redactor per la preparació de les diferents separates del
projecte executiu que permetin ajustar les fases d’execució al pressupost disponible.

-

La col·laboració amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en la sol·licitud i pagament de
la llicència municipal d’obres.

-

La supervisió del projecte arquitectònic i l’execució de les obres i a adjudicar aquest contracte
de conformitat amb la normativa vigent sobre contractes del sector públic.

-

Dur a terme la gestió econòmica, administrativa, tècnica i patrimonial que implica l’execució
de les obres, mitjançant els tècnics de l’Equip de Projectes i de l’Agència, que aquests
organismes considerin convenient.

-

Presentar, un cop finalitzat l’acord de concreció de l’encomana de gestió, que regularà
l’encomana i les successives addendes i pròrrogues, una memòria justificativa del seu grau
de compliment i de la destinació de les transferències que són objecte del mateix, al
compliment de la seva finalitat. Aquesta memòria haurà d’incloure la relació dels expedients
que s’han beneficiat, els costos de cada actuació i dels seus honoraris tècnics, i l’acreditació
del compliment de la finalitat de les actuacions.

L’Institut Català del Sòl accepta l’encomana realitzada i es compromet a dur-la a terme amb subjecció
al convingut per les parts en aquest Acord de concreció de l’encomana de gestió.
En l’execució de l’encomana correspon a l'Institut Català del Sòl dirigir, organitzar i supervisar les
feines i tasques que se’n derivin, i coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans materials
necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques.
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha de facilitar a l'Institut Català del Sòl tota la informació
que requereixi per a la correcta execució de l’encomana i la informació sobre la disponibilitat de les
diferents zones per garantir la compatibilitat de l’ús de l’edifici amb l’execució de les obres en
condicions de seguretat.

Segona.- Import de l’encomana de gestió. Consignació pressupostària
El conjunt de tasques descrites en l’anterior Clàusula Primera, s’encarreguen a l’Institut Català del Sòl
per un import total de 3.044.522,54 €, més les taxes i impostos que, d’acord amb la Clàusula 3.3
d’aquest document, l’Institut Català del Sòl estigui obligat a satisfer que, com a màxim seran igual al
valor de l’IVA corresponent en el moment de la seva meritació. Aquest valor ascendirà com a màxim a
la quantitat de 3.665.542,00 € (IVA inclòs).
Aquest import no incorpora cap marge de benefici o lucre empresarial, de tal manera que la quantia
finalment percebuda s’ha de limitar a obtenir el corresponent rescabalament dels costos suportats per
a la consecució del producte final.
Amb la signatura d’aquest Acord de concreció de l’encomana de gestió, l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural es compromet a comptabilitzar l’obligació del pagament de l’esmentada quantitat
dins del seu pressupost de l’any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària
7575/D/610000100/4430/0000.
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L’import abans esmentat es desglossa de la següent manera:

GENERALITAT DE CATALUNYA

a) En concepte de costos de gestió, 486.048,76 € més les taxes i impostos que, d’acord amb la
Clàusula 3.3 d’aquest acord, l’Institut Català del Sòl estigui obligat a satisfer que, com a
màxim seran igual a l’import de l’IVA corresponent en el moment de la seva meritació.
b) En concepte d’obra 2.471.186,78 € més les taxes i impostos que, d’acord amb la Clàusula 3.3
d’aquest acord, l’Institut Català del Sòl estigui obligat a satisfer que, com a màxim seran igual
a l’import de l’IVA corresponent en el moment de la seva meritació.
c) En concepte de llicència d’obra, 87.287,00 € valorada per l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural.
En el supòsit que en l’execució dels treballs encarregats es produeixin modificacions que impliquin un
sobrecost en l’actuació, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural abonarà a l'Institut Català del Sòl,
prèvia signatura d’una addenda, l’increment del cost que aquesta modificació comporti, que en cap
cas pot superar l’increment màxim acordat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural (733.108,00 €).

Tercera.- Abonament de l’import. Facturació i forma de pagament
3.1) Fites de facturació
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural abonarà a l’Institut Català del Sòl, en la forma establerta a
l’apartat 3.2, l’import total de l’encomana de gestió, és a dir, 3.665.542,00 € (IVA 21% inclòs), abans
del 15 de desembre de 2022.
D’acord amb l’article 75 de la Llei 37/1992 de l’IVA, aquest pagament té la consideració de pagament
a compte, i l’Institut Català del Sòl emetrà la corresponent factura a favor de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural en el moment que es produeixi el seu efectiu cobrament i per aquest concepte.
Per poder emetre la factura electrònica corresponent per part de l’Institut Català del Sòl, l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural informarà a aquest Institut amb caràcter previ, del codi d’expedient
relacionat i/o qualsevol dada imprescindible per a la seva tramitació, així com dels codis DIR 3.
3.2) Forma de pagament
Essent d’aplicació a ambdues entitats el Sistema de Tresoreria Centralitzada de la Generalitat de
Catalunya (“cash-pooling”), es considerarà efectiu el cobrament de 3.665.542,00 €, en el moment que
aquest import figuri a favor de l’Institut Català del Sòl amb l’estat de “comptabilitzat” en l’esmentat
Sistema de Tresoreria Centralitzada (“cash-pooling”).
En cas que el pagament de la factura no es realitzi pel Sistema de Tresoreria Centralitzada (“cashpooling”), el pagament s’efectuarà mitjançant transferència al compte bancari núm. BBVA ES89 0182
6035 4500 0076 9871 de l’Institut Català del Sòl, abans del 15 de desembre de 2022.
En el supòsit que transcorri el termini de pagament, en la forma establerta en l’apartat 3.1, sense que
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural hagi efectuat el seu abonament, es meritaran els interessos
de demora que corresponguin segons l’interès legal vigent.
3.3) Tractament de l’IVA suportat per l’Institut Català del Sòl que no sigui deduïble
L’IVA que hagi de suportar l’Institut Català del Sòl i que no li sigui deduïble en aplicació de l’article 7.8
de la LIVA, formarà part del cost de l’encomana i s’afegirà als imports de base imposable que
s’expliciten en les Clàusules Segona i Tercera d’aquest Acord.
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A aquests efectes, l’Institut Català del Sòl emetrà un informe justificatiu que inclourà l’IVA suportat per
aquesta encomana i que no és deduïble i el traslladarà com a cost.
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Quarta.- Adjudicació de les obres i justificació de la despesa
L’Institut Català del Sòl convocarà els concursos necessaris per a l’adjudicació de les obres de
Restauració del claustre gòtic del Monestir de Santes Creus, al terme municipal d’Aiguamúrcia,
contemplades en el present acord de concreció de l’encàrrec de gestió, i un cop adjudicades les
obres a l’empresa guanyadora del concurs, l’Institut Català del Sòl comunicarà a l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, d’una banda, l’import total del pressupost d’adjudicació de les obres i de les
altres despeses i, de l’altra, amb la tramesa de cada certificació – que seran mensuals- el percentatge
que, de cadascuna, s’haurà de detreure, per cada concepte, de la quantitat abonada per avançat per
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
L’Institut Català del Sòl justificarà els treballs realitzats i la despesa executada mitjançant la
presentació a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural dels corresponents documents i/o informes i
factures, en les que, si escau, s’inclourà el cost de l’IVA no deduïble de les prestacions realitzades.
Si un cop finalitzada l’encomana de gestió de les obres concretades en la Clàusula Primera, l’import
final de les diverses certificacions i pagaments resulta inferior als 3.665.542,00 € abonats per part de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, l’Institut Català del Sòl estarà obligat a retornar a l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural, l’import abonat per avançat i no justificat finalment, o bé, a petició
expressa de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, a destinar la totalitat o part del romanent
existent, a efectuar noves intervencions circumscrites a la restauració del claustre gòtic del Monestir
de Santes Creus.

Cinquena.- Previsió de gestió de l’actuació
Les previsions temporals de les fites de l’actuació global serien:
a) Col·laboració en la revisió i posada al dia del projecte executiu: 2 mesos a comptar des de la
signatura de l’encomana de gestió.
b) Contractació, publicació i adjudicació: 6 mesos
c) Execució d’obres: 36 mesos
d) Garantia de les obres: 12 mesos
e) Gestió de la liquidació i justificació de les despeses dels contractes: 4 mesos
Total: 60 mesos

Sisena.- Subvenció de l’actuació amb fons FEDER
Acorden les parts que l’actuació d’aquesta encomana de gestió pugui ser subvencionada amb fons
FEDER a sol·licitud de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. En aquest cas, les parts es
comprometen a donar compliment als requeriments que estableixin les bases del fons-programa
FEDER que correspongui. Per tal d’assolir aquesta subvenció, l’Institut Català del Sòl es compromet a
donar suport a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a l‘obtenció de la justificació que
correspongui a fi i efecte d’obtenir el percentatge màxim de despesa subvencionable.

Setena.- Subvenció de l’actuació amb fons de l’1,5% Cultural
Atès que l’actuació d’aquesta encomana de gestió serà subvencionada amb fons de l’1,5% Cultural a
sol·licitud de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, les parts es comprometen a donar compliment
als requeriments que estableixin les bases del fons-programa de l’1,5% Cultural. Per tal d’assolir
aquesta subvenció, l’Institut Català del Sòl es compromet a donar suport a l’Agència Catalana del
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Patrimoni Cultural per a l‘obtenció de la justificació que correspongui a fi i efecte d’obtenir el
percentatge màxim de despesa subvencionable.
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Vuitena.- Conveni amb “La Caixa”
Atès el conveni específic de col·laboració subscrit entre el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, la Fundació bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” i l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural per a la restauració del claustre gòtic del reial monestir de santes
creus, a Aiguamúrcia, en el marc del programa temps de gòtic, signat en data 9 de febrer de 2022,
que preveu que aquesta encomana de gestió serà finançada parcialment per “La Caixa, l’Institut
Català del Sòl es compromet a donar suport a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per al
compliment dels compromisos acordats en l’esmentat conveni (elements de senyalització normalitzats
identificatius del programa i de les institucions que el promouen, etc...)
Novena.- Comissió de seguiment
Acorden les parts la constitució d’una Comissió de seguiment, formada per dos representants de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i dos representants de l’Institut Català del Sòl, per tal de fer
el seguiment de l’execució d’aquesta encomana i debatre totes aquelles qüestions que puguin sorgir.
La Comissió es reunirà quan es consideri necessari, a instàncies de qualsevol de les parts i, en tot
cas, com a mínim un cop a l’any.

Desena.- Vigència i eficàcia
Aquest Acord de concreció tindrà un termini de vigència de quatre anys a comptar des de la data de
la seva signatura, amb la possibilitat d’una pròrroga per un termini de quatre anys més, en aplicació
de l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Atès que, de conformitat amb la Clàusula Cinquena d’aquest acord, la previsió de la gestió de
l’actuació es fixa en cinc anys (60 mesos), una vegada s’assoleixi el termini de quatre anys des de la
signatura d’aquest acord de concreció de l’encomana de gestió, es procedirà, conseqüentment, a
subscriure la corresponent addenda per prorrogar-ne el termini la vigència.

Onzena.- Extinció.
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada d’aquest Acord
de concreció de l’encomana de gestió:
a)

La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.

b)

El compliment total del seu objecte.

c)

La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits
de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.

d)

L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest
Acord.

e)

La impossibilitat esdevinguda de complir l’encomana, per raons materials o legals.

Dotzena.- Protecció de dades personals
L'Institut Català del Sòl s’abstindrà de realitzar cap tractament de les dades de caràcter personal de
què disposi com a conseqüència de la realització d’aquesta encomana, llevat del que sigui
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estrictament necessari per al seu desenvolupament i execució, tot sotmetent-se a les prescripcions de
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril). En
especial, s’abstindrà de cedir a tercers aquestes dades o els arxius que les contenen, i guardarà
confidencialitat estricta sobre les mateixes.

Tretzena.- Publicitat
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contingut íntegre d’aquest acord, un cop
signat, s’haurà de publicar en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, en el
Portal de la Transparència de l’Institut Català del Sòl i en el Portal de la Transparència de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural; i així mateix es publicarà en el DOGC la data en la qual l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural va acordar efectuar aquesta encomana de gestió a l’Institut Català del Sòl,
la data de l’aprovació de l’Acord de concreció pel Consell de Direcció de l’Institut Català del Sòl i la data
de la signatura de l’Acord, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre consta publicat en
l’abans esmentat Registre de convenis de col·laboració i cooperació i en els referits portals de la
transparència.

Catorzena.- Conformitat de les parts i validesa
Les senyores Elsa Ibar Torras i Mercè Conesa Pagès, en la condició en la qual actuen, mostren la
seva conformitat amb el contingut d’aquest Acord de concreció de l’encomana de gestió, aprovant-ne
totes les clàusules i obligant-se recíprocament al seu compliment.

Quinzena.- Jurisdicció i Resolució de conflictes
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la interpretació
d’aquest Acord de concreció de l’encomana de gestió, i en el seu cas s’hauran de sotmetre a la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Setzena.- Naturalesa de l’Acord de concreció de l’encomana de gestió i legislació aplicable
Aquest Acord de concreció de l’encomana de gestió té naturalesa administrativa i la seva interpretació
i desenvolupament es regeixen per l’ordenament jurídic administratiu.

I, en prova de conformitat, els compareixents signen digitalment aquest document.

Per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Elsa Ibar i Torras
Per l’Institut Català del Sòl, Mercè Conesa i Pagès
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