ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 11 d’octubre de 2016
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 20,05 a 20,20 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvè, president
Sra. Cristina Campallo Martínez, vicepresidenta
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sra. M. Mercedes Pastor Chico
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Robert Rodríguez Fibla
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sr. Andreu Faro Lalanne
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
Excusen la seva assistència:
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sra. Maria José Pereira Pina
No hi assisteixen:
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sr. Xavier Graset Forasté
Obert l’acte per la Presidència es procedeix a tractar els punts que figuren a l’ordre del dia
d’aquesta sessió.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 20 DE
SETEMBRE DE 2016.
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S’informa de la correcció de l’error material en el cognom de la Sra. Elisabet Sánchez, que
s’havia fet constar Gutiérrez. S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels
assistents.
2. DESPATX OFICIAL.
Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió celebrada,
del núm. 076 al núm. 086 de 2016. Els membres dels Consell Rector en resten
assabentats.
La Sra. Sánchez pregunta pel decret corresponent a la gratificació pel curs de violoncel i
vol saber si es fan classes que després es cobren. El presidient informa que és un curs
d’estiu, una activitat extraordinària, fora del curs acadèmic.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA CORRESPONENT A LA
SUBSTITUCIÓ D’UNA MÀQUINA EXTERIOR I REPARACIÓ DE L’EXISTENT DEL
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CONSERVATORI-AUDITORI JOSEP CARRERAS.
Vista la memòria valorada corresponent a la substitució d’una màquina exterior i reparació
de l’existent del sistema de climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de
Vila-seca, així com els informes obrants a l’expedient, el Consell Rector del Patronat
Municipal de Música de Vila-seca adopta, per unanimitat dels assistents, el següent acord:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a la substitució d’una màquina exterior i reparació
de l’existent del sistema de climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de
Vila-seca, amb un pressupost total de 199.665,43 € IVA inclòs.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CONSERVATORI-AUDITORI JOSEP CARRERAS JUNTAMENT AMB EL PLEC DE
CLÀUSULES.
El Sr. Rodríguez demana que es modifiqui el text del plec de clàusules on diu
“discapacitat”, referit a persones, passi a dir “persones amb diversitat funcional”. La
presidència informa que s’introduix aquesta modificació prèvia a l’adopció de l’acord.
La Sra. Masdeu explica que a petició de la Sra. Sánchez s’ha introduit en el plec les
mateixes clàusules de caire social que té incorporades l’Ajuntament i què és el document
què s’ha tramès per correu electrònic i que es penjarà al perfil del contractant de
l’Ajuntament la Memòria valorada i el Plec que ara se sotmet a aprovació.
Tot seguit se sotmet a aprovació la següent proposta.
Vista la Memòria valorada corresponent als treballs de substitució d’una màquina exterior i
reparació de l’existent del sistema de climatització del Conservatori-Auditori Josep
Carreras, amb un pressupost total de 162.533,41 € (sense IVA) i 34.132,02 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 196.665,43 € (IVA inclòs).
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Consta a l’expedient Informe de la secretària del Patronat Municipal de Música de Vilaseca sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar
i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i concordants
del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida pressupostària corresponent del pressupost
municipal.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents, el Consell Rector del Patronat Municipal de Música de
Vila-seca adopta, per unanimitat dels assistents, el següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent als treballs de substitució d’una màquina exterior i reparació de
l’existent del sistema de climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras, mitjançant
procediment obert i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, i la despesa màxima
de 162.533,41 € (sense IVA) i 34.132,02 € en concepte d’IVA, que fan un total de
196.665,43 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent als treballs de
substitució d’una màquina exterior i reparació de l’existent del sistema de climatització del
Conservatori-Auditori Josep Carreras.
TERCER.- Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte no subjecte a
regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, segons s’estableix en els articles 13 i 14
del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Facultar a la Presidència del Patronat, perquè dugui a terme totes les
actuacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
5. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER
L’ADSCRIPCIÓ D’UN BÉ MOBLE (PIANO) DE TITULARITAT MUNICIPAL AL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA.
Es dóna compte al Consell Rector del Patronat de l’acord de la Junta de Govern Local del
dia 20 de juny de 2016 pel qual es va aprovar l’adscripció al Patronat del Piano de concert
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gran cua, marca Steinway & Sons, model D-274, amb número de sèrie 560728, color
negre, proveïdor Audenis.
Així mateix, es fa constar que aquest bé queda incorporat a l’Inventari de Béns del
Patronat Municipal de Música.
El Consell Rector en resta assabentat.

6. AFERS URGENTS.
No n’hi ha.
7. TORN OBERT DE PARAULES.
La Sra. Sánchez pregunta com es decideix la Temporada de Concerts de l’Auditori Josep
Carreras.
El president explica que els concerts de l’Auditori Josep Carreras, que s’acaben de
presentar mitjançant roda de premsa, els gestiona la Fundació Auditori Josep Carreras,
una entitat diferent del Patronat Municipal de Música
No obstant, afegeix que la temporada es decideix entre els programadors, Josep F.
Solórzano i Xavier Pastrana, i ell mateix, mitjançant les esponsoritzacions i criteris
artístics.
La Sra. Sánchez pregunta novament sobre els programadors. El president explica que es
dona la circumstància de coincidir en la mateixa persona dues funcions, en el cas del Sr.
Solórzano com a director del Conservatori i programador de l’auditori i ell com a president
de la Fundació i del Patronat.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 20,20 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

El president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé

Signat electrònicament per Aplicació Seu ElectrÃ²nica del Patronat de mÃºsica de Vila-seca
Data: 2016.11.30 13:18:31 GMT+01:00
Raó: AutenticaciÃ³ del document electrÃ²nic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

4

