ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 13 de gener de 2017
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 14.15 a 14.25 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. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Juan Antonio Ramínez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen la seva assistència:
Sra. Maria José Pereira Pina
Sr. Xavier Graset Forasté
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sr. Andreu Faro Lalanne
No hi assisteixen:
Sr. Josep Tarragó Casanova
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
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 12
DE DESEMBRE 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. 112 al núm. 124 de 2016.
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La Sra. Sánchez pregunta si efectivament el cost de la posada en marxa del lloc web
del Patronat és de 21.000 € en total, perquè li sembla car.
El president respon que efectivament és el cost i inclou el què recull la proposta.
Els membres dels Consell Rector en resten assabentats.
3. APROVAR ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER SUBSTITUCIÓ-REPARACIÓ
DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CONSERVATORI-AUDITORI JOSEP
CARRERAS.
Fets
1. El dia 12 de desembre, el Consell Rector del Patronat va aprovar la relació
efectuada per la Mesa de contractació en la què l’empresa MADAC, SA va
obtenir la millor puntuació per presentar l’oferta econòmica més avantatjosa. En
aquesta sessió es va acordar requerir l’empresa MADAC, SA perquè en el
termini màxim de 10 dies hàbils, aportés 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 divuitena del
plec de clàusules administratives particulars, i també d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 6.042,99 €, d’acord amb l’article 95 del
TRLCSP.
2. El dia 28 de desembre MADAC,SA va presentar la documentació següent,
d’acord amb la clàusula divuitena del Plec de clàusules administratives i
particulars:
 Escriptura de transformació de l’empresa de Societat limitada a Societat
anònima.
 Escriptura d’apoderament, com administrador únic, a favor del Sr. Rafael
Gibert Solé.
 Declaració acreditativa de solvència econòmica i financera.
 Declaració acreditativa de solvència professional i tècnica.
 Compromís de redactar i costejar el Pla de Seguretat i Salut en el treball i
Estudi de seguretat i higiene.
 Compromís de redactar, gestionar i costejar els projctes i documents
necessaris per a la legalització de l’activitat.
 Compromís de lliurar al Patronat, i al seu càrrec, un conjunt comple de
plànols “AS BUITL” en suport informàtic i format PDF i DWG.
 Compromís d’acceptar les condicions d’execució que especifica la Memòria
valorada objecte de licitació.
 Compromís d’assumir, al seu càrrec, la realització i instal·lació d’un cartell
d’obres que anunciarà l’obra abans de l’acta de replanteig de les obres.
 Compromís de redactar i presentar, abans de l’inici de les obres, el Pla
d’Autocontrol de Qualitat de l’obra.
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 Compromís i designació d’un delegat d’obra en la persona del Sr. Dan Epure
amb capacitat per representar-la en tot allò que afecti l’execució de l’obra.
 Compromís i designació d’un cap d’obra en la persona del Sr. Dan Epure.
 Compromís i designació d’un responsable de la seguretat i salut en la
persona del Sr. Dan Epure.
 Compromís de dur a terme i costejar, si s’escau, les gestions necessàries
amb les companyies subministradores de serveis per garantir la correcta
execució de les obres.
 Certificat de l’Agència Tributària, de 28 de desembre de 2016, d’estar al
corrent amb les seves obligacions tributàries.
 Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent en les
obligacions de Seguretat Social.
 Document de transferència bancària del BBVA al cc del Patronat Municipal
de Música corresponent a la constitució de garantia definitiva per import de
6.042,99 €.
 Relació numerada de tots els documens presentats.
Fonaments de dret
1. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
2. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò
que no contradigui la LCSP.
3. L’article 8.n) del Estatuts del Patronat estableix que l’òrgan competent per
adoptar aquest acord és el Consell Rector.
Per tot això, el Consell Rector adopta, per unanimitat dels assistents, els següents
acords:
ACORDS
Primer. ADJUDICAR el contracte per a la substitució i reparació del sistema de
climatització de l’edifici Conservatori-Auditori Josep Carreras a l’empresa MADAC,
SA., amb NIF A43029115, per import de 120.859,85 € (sense IVA), 25.380,57 € en
concepte d’IVA que fan un total de 146.240,42 € en les condicions establertes en el
Plec de clàusules administratives particulars i d’acord amb al Memòria valorada.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatària perquè comparegui a la
formalització del contracte en els termes establerts a l’article 156 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Tercer. ORDENAR que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants en la
licitació.
Cinquè. FACULTAR el president del Patronat Municipal de Música per a la signatura
del contracte i dels documents que siguin necessaris per a la seva formalització.
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4. APROVAR ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A L’IMPULS I EL
DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES
D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES I ACCEPTACIÓ
CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL CATÀLEG DE DADES I DOCUMENTS
INTEROPERABLES A CATALUNYA.
La presidència demana a la Sra. Masdeu que faci una breu explicació del punt.
Pren la paraula la Sra. Masdeu per informar que el Consorci AOC gestiona bases de
dades amb informació de què disposen altres administracions. Per poder consultar
aquesta informació cal donar compliment al tràmit adhesió aquest conveni marc i
acceptar les condicions generals d’ús, és a dir, amb el compromís de seguir
determinats protocols i identificar a les persones autoritzades a accedir-hi.
Tot seguit es sotmet a aprovació la proposta de presidencia.
Fets
1. L’octubre de 2006, la Generalitat de Catalunya, el Consorci LOCALRET,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC subscriuen el Conveni marc per a
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació
de les administracions catalanes, en endavant Conveni Marc d’Interoperabilitat,
al qual poden adherir-se la resta d’ens locals de Catalunya.
En el pacte sisè d’aquest conveni, s’encarrega al Consorci AOC el
desenvolupament i la gestió del catàleg de serveis de transmissions de dades i
de certificats electrònics integrant els serveis que l’Administració de la
Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i els altres ens locals que s’adhereixin a
aquest conveni posin a disposició d’altres institucions. I al pacte novè
s’estableix que el Consorci AOC signarà els convenis que siguin necessaris
amb altres administracions públiques, col·legis professionals i altres institucions
per incorporar a l’esmentat catàleg els serveis de transmissions de dades i de
certificats d’aquestes institucions i fer-los accessibles a les administracions
catalanes.
2. En data 27 de novembre de 2007 es va crear el Catàleg de Dades i Documents
Electrònics de la Generalitat, mitjançant l’acord de govern per a l’impuls de la
interoperabilitat, amb la finalitat de posar a disposició de l’Administració de la
Generalitat i entitats de dret públic vinculades o dependents la relació
actualitzada de dades i documents que es poden obtenir per mitjans telemàtics.
En aquest mateix acord s’encomanà a la Secretaria de Funció Pública i
Modernització de l’Administració l’elaboració d’un protocol d’interoperabilitat,
que va ser aprovat per Ordre del conseller de Governació i Administracions
Públiques de 29 de setembre de 2010.
Fonaments de dret
1. L’article 21 de la LUMESPC, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya (LUMESPC), encomana al Consorci AOC la gestió
del Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya i el defineix com
l’eina de què es dota el sector públic de Catalunya per fer efectiu el dret dels
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ciutadans a no aportar dades i documents que són en poder de les
administracions públiques.
2. L’article 8.n) del Estatuts del Patronat estableix que l’òrgan competent per
adoptar aquest acord és el Consell Rector.
Per tot això, el Consell Rector del Patronat adopta, per unanimitat dels assistents, els
següents acords:
ACORDS
Primer. APROVAR l’adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat -Conveni marc per a
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes-.
Segon. ACCEPTAR les condicions generals d’ús del Catàleg de dades i documents
interoperables a Catalunya, reconegut per la Llei 29/2010 de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya com l’eina de què es dota el sector públic
català per fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els documents que
són en poder de les administracions públiques.
Les condicions general d’ús són les especificades al document Protocol de gestió i ús
del Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, publicat a la seu
electrònica del Consorci AOC.
Segon. NOMENAR el Sr. Francesc Benach Tous, responsable de Serveis Informàtics i
Estadística de l’Ajuntament de Vila-seca, amb DNI 39867179Z, com a interlocutor únic
davant el consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.
5. ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.
6. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 14.25 h. del
dia assenyalat a l’encapçalament.
La secretària

El president

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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