ACORD DE CONCRECIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONI
CULTURAL A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A LA GESTIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA A LA VIL·LA ROMANA DELS MUNTS, FASE I, AL MUNICIPI D’ALTAFULLA

GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS

D’una banda, el senyor Josep Manel Rueda i Torres, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
I d’altra banda, el senyor Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del Sòl.

INTERVENEN

El senyor Josep Manel Rueda i Torres intervé en nom i representació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de Director, nomenat per l’Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya en sessió 10/2018, de 12 de juny publicat al DOGC número 7642 de 14 de juny de 2018, i de conformitat
amb l’acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural de data 21 de juny de 2019.
El senyor Albert Civit i Fons intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, entitat de dret públic de la
Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat i creada mitjançant la Llei 4/1980, de 16
de desembre, en la seva qualitat de director, nomenat per l’Acord del Govern de la Generalitat en la sessió 24/2018,
de 26 de juny, publicat al DOGC número 7652 de 28 de juny de 2018, en ús de les facultats inherents al seu càrrec i
reconegudes a la sessió del Consell d’Administració de 2 de juliol de 2014.
Les parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar aquest acord de concreció de l’encomana de gestió.

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.”

GENERALITAT DE CATALUNYA

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 de les obres de construcció de la coberta a la vil·la romana dels
Munts, al municipi d’Altafulla.
Les tasques necessàries a realitzar inclouen la tramitació de les despeses prèvies, la contractació de la
direcció de les obres, la coordinació de seguretat, el seguiment del pla de control de qualitat, la supervisió del
projecte, l’elaboració dels plecs de condicions dels concursos, la contractació de les obres, el seguiment de
les obres, la gestió del període de garantia i la liquidació dels contractes.

VIII.-

Que, en data 21 de juny de 2019, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultura va
acordar encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de l’execució de les obres de construcció de la coberta
a la vil·la romana dels Munts, al municipi d’Altafulla, per un import de 957.939,43 € (IVA 21% inclòs).

IX.-

Que, no obstant l’anterior, en data 1 de juliol de 2019, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural va sol·licitar a
l’Institut Català del Sòl la valoració dels costos de gestió de les “Obres de Construcció de la coberta a la vil·la
Romana dels Munts, Fase 1a, al municipi d’Altafulla”, tenint en compte la separata de la 1a fase del projecte
bàsic i executiu, amb un cost de les obres de 487.433,88 € (sense IVA), el que es correspon a 589.794,99 €
(inclòs 21% IVA).

X.-

Que l’Institut Català del Sol ha presentat una proposta de valoració de costos per a la gestió de l’execució de
les obres de construcció de la coberta a la vil·la romana dels Munts, fase 1a, al municipi d’Altafulla, valorada
en 699.761,00 € i basats en:
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a)

Costos de gestió
Valorats per l’Institut Català del Sòl en 90.881,00 € (sense IVA), que es correspon a 109.966,01€ (inclòs 21%
IVA).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Tal com determina el punt VI i la 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 109.966,01 € (inclòs 21% IVA)
Els costos de gestió es corresponen amb la supervisió del projecte tècnic, preparació de la documentació dels
procediments de contractació, licitació de les obres, contractació, gestió dels contractes de la direcció d’obra,
direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut, seguiment i gestió de les obres, gestió del període de
garantia de les obres, devolució dels avals i liquidació dels contractes.
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, i que aquella és equivalent als costos efectius
de les tasques que s’efectuïn, sense poder incorporar cap marge de benefici o lucre empresarial.
b)

Cost de les obres. Valorades per l’arquitecte redactor en 589.794,99 € (inclòs 21% IVA).

XI.-

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 Territori i
Sostenibilitat, 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.

XII.-

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es farà càrrec del pagament de les llicències d’obres i/o
mediambiental, ja sigui assumint el seu cost directament, o via exempció i/o bonificació del seu pagament per
part de l’Ajuntament d’Altafulla.

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:

CLÀUSULES

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 de
construcció de la coberta a la vil·la romana dels Munts, al municipi d’Altafulla, Fase 1A, encomana que compren les
següents tasques:

-

La supervisió del projecte arquitectònic, l’execució de les obres, les direccions d’obra d’arquitecte, la
direcció d’execució d’obra d’arquitecte tècnic, la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les
obres i a adjudicar tots aquests contractes 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 o les
successives 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.
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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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Segona.- Disponibilitat jurídica
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultura manifesta que té la disponibilitat jurídica de l’immoble sobre el qual es durà
a terme l’actuació als efectes que es puguin dur a terme les actuacions que preveu aquest acord de concreció.
Tercera.- Import de l’encomana de gestió. Consignació pressupostària
Aquest conjunt de tasques s’encarreguen a l’Institut Català del Sòl per un import total de 578.314,88€, més les taxes
i impostos que, d’acord amb la Clàusula 4.3 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 699.761,00 €.
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 2019
o 2020, amb càrrec a la partida pressupostària 7575/D/610000100/4430/0000.
L’import abans esmentat es desglossa de la següent manera:
a) En concepte de costos de gestió 90.881,00 €, més les taxes i impostos que, d’acord amb la Clàusula 4.3 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.
b) En concepte d’obra 487.433,88 €, més les taxes i impostos que, d’acord amb la Clàusula 4.3 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.
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, previ mutu acord, l’increment
del cost que aquesta modificació comporti.
Quarta.- Abonament de l’import. Facturació i forma de pagament
4.1) Fites de facturació
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural abonarà a l’Institut Català del Sòl, en la forma establerta a l’apartat 4.2,
l’import total de l’encomana de gestió, és a dir, 699.761,00 € (IVA 21% inclòs, excepte els costos de gestió interns
que són exempts), mitjançant certificacions mensuals durant el període d’execució de la durada de l’obra.
L’abonament de les certificacions s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data de recepció per part de l’Agència de
la certificació conformada per la Direcció Facultativa i l’INCASOL.
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’INCASÒL 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.
4.2) Forma de pagament
Essent d’aplicació a ambdues entitats el Sistema de Tresoreria Centralitzada de la Generalitat de Catalunya (“cashpooling”), es considerarà efectiu el cobrament de 699.761,00 € (en el moment que aquest import figuri a favor de
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l’Institut Català del Sòl amb l’estat de “comptabilitzat” en l’esmentat Sistema de Tresoreria Centralitzada (“cashpooling”).
En cas que el pagament de la factura no es realitzi pel Sistema de Tresoreria Centralitzada (“cash-pooling”), el
pagament s’efectuarà mitjançant transferència al compte bancari núm. BBVA ES89 0182 6035 4500 0076 9871 de
l’Institut Català del Sòl.
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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

4.3) Tractament de l’IVA suportat per l’Institut Català del Sòl que no sigui deduïble
De conformitat amb l’expositiu VI d’aquest Acord de concreció 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.
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.

Cinquena.- Adjudicació de les obres i justificació de la despesa
L’INCASÒL convocarà els concursos necessaris per a l’adjudicació de les obres de construcció de la coberta a la
vil·la romana dels Munts, al municipi d’Altafulla, i un cop adjudicades les obres a l’empresa guanyadora del concurs,
l’INCASÒL 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.
En cas que finalitzada l’encomana de gestió, els imports de les diverses certificacions i pagaments resulti inferior als
699.761 € abonats per part de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, l’INCASOL estarà obligat a retornar a
l’Agència l’import abonat per avançat i no justificat finalment.

Sisena.- Previsió de gestió de l’actuació.
Les previsions temporals de les fites de l’actuació serien:
a)
b)
c)
d)
e)

Revisió i posada al dia del projecte executiu: 1 mes a comptar des de la signatura de l’encomana de gestió.
Contractació, publicació i adjudicació: 5 mesos
Execució d’obres: 12 mesos
Garantia de les obres: 12 mesos
Termini complementari per a la gestió: 18 mesos

Total 48 mesos

Setena.- 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.

Vuitena.- Vigència i terminis d’execució
Aquest Acord de concreció tindrà un termini de vigència de 4 anys a comptar des de la data de la seva signatura.
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Novena.- 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)
b)
c)

GENERALITAT DE CATALUNYA

d)
e)

La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.
El compliment total del seu objecte.
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.
L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest Acord.
La impossibilitat esdevinguda de complir l’encomana, per raons materials o legals.

Desena.- 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 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.
Onzena.- 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’INCASÒL 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.
Dotzena.- Conformitat de les parts i validesa
Els senyors Josep Manel Rueda i Torres i Albert Civit i Fons, 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.

Tretzena.- 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.

Catorzena.- 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.

Josep Manel Rueda i Torres
Director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Albert Civit i Fons
Director de l’Institut Català del Sòl
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