ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 12 de desembre de 2016
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 14.20 a 14.30 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvè, president
Sra. Cristina Campallo Martínez, vicepresidenta
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sra. Maria José Pereira Pina
Sr. Xavier Graset Forasté
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sr. Andreu Faro Lalanne
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
No hi assisteixen:
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Juan Antonio Ramínez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Obert l’acte per la Presidència es tracten els punts que figuren a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 18
DE NOVEMBRE DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2. DESPATX OFICIAL.
Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió
celebrada, del núm. 103 al núm. 111 de 2016.
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El Sr. Rodríguez pregunta sobre el decret que aprova les tasques d’obertura d’una
consergeria al vestíbul del Conservatori.
El president informa que s’obrirà l’actual l’espai ja existent al vestíbul del Conservatori
per tal que hi hagi una consergeria que doni el servei propi, com donar claus, i
respondre a les necessitats pròpies d’aquest servei que fins ara està assumint la
secretaria del centre.
Els membres dels Consell Rector en resten assabentats.
3. REQUERIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER SUBSTITUCIÓREPARACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CONSERVATORI-AUDITORI
JOSEP CARRERAS.
El president fa una introducció per explicar que aquest requeriment a l’empresa
MADAC, SA –empresa que ha guanyat la licitació per presentar l’oferta econòmica
més avantatjosa– és el tràmit formal que ha d’aprovar el Consell Rector per seguir el
procediment.
El Sr. Rodríguez pregunta si no es desestima l’oferta més alta i la més baixa.
El president diu que no i que es segueix el procediment.
Intervé la Sra. Moya per explicar que aquest cas es dóna quan es presenten les
anomenades ofertes desproporcionades. En aquest cas es crida al licitador perquè
expliqui la proposta; si es considera correcta s’admetria com a millor oferta.
Tot seguit es procedeix a valorar la proposta d’acord sobre el requeriment.
El dia 11 d’octubre de 2016 el Consell Rector del Patronat va aprovar la memòria
valorada i l’inici de l’expedient de contractació de les obres per a la substitució d’una
màquina exterior i reparació de l’existent del sistema de climatització del ConservatoriAuditori Josep Carreras.
El dia 22 de novembre de 2016 va finalitzar el termini per a la presentació de les
ofertes i es van presentar un total de 13.
El dia 28 de novembre de de 2016 es va constituir la Mesa de contractació que va
procedir a l’obertura del sobre núm. 1 i es van declarar admeses 12 de les ofertes i es
va requerir a l’empresa INSERTEC, s.l. a presentar completa la declaració
responsable en el termini de 3 dies, la qual cosa va ser completada dins del termini
concedit i, finalment, totes les empreses van resultar admeses.
El dia 2 de desembre de 2016 es va reunir la Mesa de contractació per procedir a
l’obertura del sobre núm. 2 que contenia l’oferta econòmica. El resultat va ser el de la
taula següent:
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NÚM. PLICA

OFERTA
ECONÒMICA
(sense IVA)

BAIXA
EFECTUADA
(porcentatge)

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA

1

6

MADAC, S.A.

120.859,85 €

25,64000

100,00

2

2

ASSISTACASA 2005, S.L.

125.999,00 €

22,47809

95,92

3

12

MILLAN CLIMATITZACIÓ, S.L.

132.308,65 €

18,59603

91,35

4

3

BECSA, S.A.

132.914,44 €

18,22331

90,93

5

7

ENDESA ENERGIA, SAU

138.765,50 €

14,62340

87,10

6

8

COMSA SERVICE, SAU

141.711,01 €

12,81115

85,29

7

1

KLITEC GLOBAL NETWORK, S.A.

141.810,49 €

12,74994

85,23

8

5

ESEL-FRI, S.L.

147.590,41 €

9,19380

81,89

9

13

LLONCH-CLIMA, S.L.S10

148.149,20 €

8,85000

81,58

10

11

KLIFRED SERVEIS 2009, S.L.

149.513,03 €

8,01089

80,84

11

4

SOLCAM ENERGIA, S.L.

149.530,74 €

8,00000

80,83

12

10

INSERTEC, S.L.

154.300,00 €

5,06567

78,33

13

9

SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES,
SAU

155.546,85 €

4,29854

77,70

PRESSUPOST LICITACIÓ

162.533,41 €

LICITADOR

NÚM. ORDRE

OBRES DE MILLORA COMPRESES A 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.

A la vista del resultat de les ofertes, el Consell Rector adopta, per unanimitat dels
assistents, següents acords:
Primer. APROVAR la relació efectuada per la Mesa de contractació i en la
classificació decreixent de les ofertes presentades, segons la qual l’oferta que ha
obtingut la millor puntuació d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovades
en el seu dia és la presentada per l’empresa MADAC, S.A. per import de 120.859,85 €
(sense IVA), 25.380,57 € en concepte d’IVA que fan un total de 146.240,42 €.
Segon. REQUERIR a l’empresa MADAC, S.A. perquè en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la
documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica, la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i la resta de requisits d’acord amb la clàusula
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divuitena del plec de clàusules administratives particulars. També d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 6.042,99 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
Tercer. ADVERTIR a l’empresa MADAC, S.A. que de no complir aquest requeriment
no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador
que hagi quedat classificat en segona posició.
Quart. ORDENAR que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4. APROVAR DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA SRA.
MARIA TERESA GARRIGOSA MASSANA.
El dia 5 de desembre de 2016, la Sra. M. Teresa Garrigosa Massana, professora
auxiliar del Departament de Cant del Conservatori Professional de Música de
Vila-seca, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una segona activitat en el sector
públic com a professora de cant a l’Escola Municipal de Música de Cambrils, de la qual
és titular l’Ajuntament de Cambrils.
La Sra. M. Teresa Garrigosa Massana presta serveis al Conservatori Professional de
Vila-seca amb una dedicació de 37,5 hores setmanals en horari de dilluns de 11.00 a
15.00 h., dimarts de 14.00 a 21.00 h., dimecres de 10.00 a 13.00 i de 14.00 a 21.00 h.,
i dijous d’11.30 a 21.00 h. I la dedicació a l’Escola Municipal de Música de Cambrils
serà de 7,5 hores setmanals que prestarà dilluns de 15.45 a 20.15 h. i dimarts de
10.00 a 13.00 h.
El director del Conservatori de Vila-seca ha emès un informe en el que es posa de
manifest que l’activitat per la qual se sol·licita la compatibilitat és una activitat docent,
directament relacionada amb l’activitat principal que realitza al Conservatori de Vilaseca i que, d’acord amb la sol·licitud presentada per la Sra. M. Teresa Garrigosa
Massana, no se solapen els horaris de dedicació a cada centre.
De conformitat amb allò que disposen els articles 3 i 4 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,
es podrà autoritzar la compatibilitat per exercir una segona activitat pública per a
funcions docents, en règim laboral, a temps parcial i amb una duració determinada,
considerant raons d’interès públic.
Atès que l’article 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, estableix que l’àmbit d’aplicació
de dita llei comprèn el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen.
Atès que l’article 4 del mateix text legal disposa que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona
activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic i que, en
general, es considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d’un segon lloc de
treball directament relacionat amb les tasques docents que són objecte del lloc de
treball principal. Es pressuposa també l’interès públic si la funció docent objecte de la
segona activitat està directament relacionada amb la funció o l’activitat que es
considera principal.
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Vist l’informe de la Secretaria del Patronat on s’exposa que l’òrgan competent per a
efectuar la declaració de compatibilitat és el Consell Rector del Patronat, com a màxim
òrgan de govern de l’ens, atès allò que disposen l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i
l’article 8 de la Llei 21/1987.
Vistos els antecedents que s’acaben d’exposar i els fonaments legals, el Consell
Rector adopta, per unanimitat dels assistents, el següent acord:
Primer. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M. Teresa Garrigosa
Massana, professora del Patronat Municipal de Música de Vila-seca, per a l’exercici
d’una segona activitat en el sector públic a l’Escola Municipal de Música de Cambrils
de titularitat de l’Ajuntament de Cambrils.
Segon. L’autorització de compatibilitat s’efectua en funció de la jornada parcial que
efectua a l’Escola Municipal de Música de Cambrils.
Tercer. La durada d’aquesta autorització s’estendrà fins al 31 d’agost de 2017,
coincidint amb la durada de la jornada de la segona activitat en el sector públic.
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Intervenció del Patronat i a
l’assessoria laboral.
5. ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.
6. TORN OBERT DE PARAULES
El Sr. Basterrechea pregunta al president sobre l’acord bilaterial amb el grup de
Ciutadans en el Patronat. No entenen el perquè de l’acord ni tampoc les condicions del
mateix.
El president informa que el regidor d’Hisenda, Sr. Farriol, va parlat amb el protaveu de
Ciutadans durant la negociació dels pressupostos però que no hi ha cap acord. Aquest
fet també és del coneixement del Partit Popular en les propostes que van fer. En
definitiva, no hi ha cap acord signat però l’equip de govern està obert a escoltar totes
aquelles propostes que puguin suposar millores i/o estalvi, com la proposta feta pel Sr.
Ramírez sobre fer un estudi de costos sobre despeses d’electricitat.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 14.30 h. del
dia assenyalat a l’encapçalament.
La secretària

El president

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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