ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 2 de novembre de 2017
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 20.00 a 20.20 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 Saez, delegació de la Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Juan Antonio Ramínez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sra. Natàlia Güell Vallverdú, delegació de la Sra. Maria José Pereira Pina
Sr. Andreu Faro Lalanne
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
No assisteixen:
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sr. Xavier Graset Forasté
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 11
D’OCTUBRE DE 2017.
S’aprova amb els vot a favor de les senyores i senyors, Cristina Campallo, Manuela
Moya, Pere Segura, Lucía Teruel, Miguel Ángel Almansa, Juan Antonio Ramírez,
Elisabet Sánchez, Ander M. Basterrechea, Jordi Camarasa, Josep Toquero, Montserrat
Garcia, Xavier Fort Sabaté, Natàlia Güell, Andreu Faro Lalanne i Josep M. Pujals,
l’abstenció del senyor Robert Rodríguez perquè no hi ha va ser present.
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2. DESPATX OFICIAL.
Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió
celebrada.
El president demana si hi ha alguna pregunta sobre els decrets.
La Sra. Sánchez pregunta si Enginyworks serà l’empresa que farà la nova web del
Patronat.
El Sr. Vives respon que és la que s’encarrega de l’ actual.
La Sra. Sánchez preguna sobre la nova web.
El Sr. Solórzano diu que estava previst que la nova comencés a funcionar aquest mes
de novembre. Fa una breu explicació del contingut de la mateixa i explica que incorpora
l’aplicació Moodle per facilitar la interacció entre professor i alumne.
La Sra. Sánchez preguna sobre l’import de 264€ satisfets a Enginyworks.
El Sr. Vives informa que correspon al hosting de la web actual i al manteniment dels
dominis .cat i org.
El Sr. Solórzano aclareix que el hosting és on es guarda la informació a internet.
La Sra. Sánchez pregunta si es farà concurs per l’adjudicació de la nova web.
El Sr. Vives informa que l’actual ja es va adjudicar a l’empresa Garamond per concurs.
En aquest moment de la sessió, s’incorpora el Sr. Faro.
El Sr. Rodríguez pregunta perquè les assegurances s’han contractat amb diferents
companyies.
El Sr. Vives respon que depèn de l’oferta millor que cada companyia fa per a cada tipus
d’assegurança.
Intervé la Sra. Moya per dir que és lògic que sigui així ja que les ofertes és fan per
situacions concretes.
El president diu que a l’Ajuntament també és així, segon les diferents necessitats.
La Sra. Sánchez pregunta si les companyies són mediadores.
El president diu que si.
Els membres del Consell Rector en resten assabentats.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
MÚSICA AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I DEL CONSORCI CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT
LOCAL.
El president informa als membres de Consell Rector que l’Ajuntament ja hi està adherit
i que ara ho ha de fer el Patronat Municipal de Música. Continua dient que aquesta
adhesió és genèrica a la central de compres.
El Sr. Ramírez diu que el seu vot serà l’abstenció perquè creu que l’ACM està polititzada,
que només cal donar una ullada a la seva web.
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La Sra. Sánchez diu que el seu vot serà l’abstenció perquè no han tingut accés a la
informació inicial i només han obtingut la informació del final del procés. Diu que no es
pot tenir coneixement de com s’oferta i com es licita, que només coneixen l’adjudicació.
Diu que falta transparència en el procés i que és un criteri polític.
El Sr. Miñambres diu que el seu vot serà l’abstenció per manca de transparència i
coneixement del procés.
Finalitzat el torn d’intervencions, se sotmet a votació la següent proposta.
Atesa la providència de la presidència data 20 d’octubre de 2017, encomanant l’inici de
la tramitació del procediment d’aprovació de l'expedient d’Adhesió del Patronat
Municipal de Música de Vila-seca al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL).
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) decidí crear l’embrió
d’una central de compres i aprofundir en les sinergies a l’hora de poder contractar de
forma conjunta. Els estalvis per als ens locals associats que es volien assolir eren de,
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies
d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint l’optimització de les estructures locals, amb
minoracions dels terminis en el procediment administratiu.
Atès que l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat
jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i
Relacions institucionals.
Atès que el CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de
2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de
contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació,
per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Atès que el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional
5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central
de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel
Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014. Atès que l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no comporta, per si mateixa, cap despesa
per al Patronat Municipal de Música de Vila-seca, com tampoc no suposa l’obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
Atès que l’aprovació de la participació en organitzacions és una competència atribuïda
al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 4 de la

3

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i que en aquest cas,
correspon al Consell Rector del Patronat.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va acordar l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada de l’ACM i del Consorci Català de Desenvolupament Local mitjançant
acord de 29 de gener de 2016
Atès l’informe jurídic favorable i el d’Intervenció.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, el Consell Rector del Patronat adopta el següent acord amb el vot en
contra del membre senyor Robert Rodríguez, l’abstenció dels membres senyors i
senyores Juan Antonio Ramírez, Elisabet Sánchez, Ander M. Basterrechea, Jordi
Camarasa i Alberto Miñambres, i el vot a favor dels membres senyors i senyores Cristina
Campallo, Manuela Moya, Pere Segura, Lucía Teruel, Miguel Ángel Almansa, Josep
Toquero, Montserrat Garcia, Xavier Fort, Natàlia Güell, Andreu Faro i Josep M. Pujals.
PRIMER. Acordar l’adhesió del Patronat Municipal de Música de Vila-seca al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central
de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
El sistema i actual relació de béns, subministraments i contractació de serveis a través
de la Central de Compres de l’ACM-CCDL objecte de l’adhesió és el següent:
-Electricitat. Compra agregada de vehicles. Compra agregada d'equips
d'impressió i multifuncionals. Compra d’equips informàtics. Assegurances.
Compra agregada de gas Paper d’Oficina. Maquinària tècnica i elements de
transport. Pla de pensions. Condicions bancàries. Servei de prevenció de riscos
laborals.
Aquesta adhesió no suposa l’obligació d’efectuar totes les contractacions mitjançant
aquest sistema, podent optar el Patronat de Música per fer-lo servir o per utilitzar
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
SEGON. Aquesta adhesió tindrà efectes per un període de 4 anys des la seva aprovació
pel Consell Rector del Patronat Municipal de Música de Vila-seca, sense perjudici de
pròrrogues anuals mitjançant acord exprés de les parts.
TERCER. Facultar al president del Patronat perquè en nom i representació d’aquest
organisme pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per
l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin
d’interès i que la Central de contractació formalitzi.
QUART. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a
la intervenció municipal i a l’Ajuntament de Vila-seca.

4

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).
El president diu que ara se sotmet la proposta d’adhesió pel subministrament de
l’electricitat. Els membres del Consell Rector manifesten que el sentit del seu vot serà el
mateix que en el punt anterior i pels mateixos motius.
El Sr. Miñambres diu que falta informació i que d’aquesta manera no es pot saber si el
preu és menys baix o més alt que el que es té actualment.
El president respon que s’ha d’entendre que és l’import més baix a obtenir i què entén
que el problema pot ser conèixer les licitacions, que el preu és el millor a obtenir pel
volum de compra i que ara és aquesta la informació que es té i posa per exemple el preu
dels cotxes de servei oficial.
El Sr. Segura diu que, en el cas del Patronat de Turisme, comprar una fotocopiadora
s’allargava un termini de fins a 6 mesos i que ara, amb aquesta adhesió a l’ACM, que té
intervenció i sistema de fiscalització pròpia, el tràmit és gairebé immediat. Que es tracta
d’un criteri tècnic i no polític.
La Sra. Sánchez diu que el cost econòmic no és l’únic a tenir en compte, que també el
pot tenir social, mediambiental, etc i que és una qüestió política i, per aquest motiu
mantindrà el mateix sentit de vot que en el punt anterior.
Finalitzades les intervencions es sotmet a aprovació la següent proposta d’acord.
Vist l’acord del Consell Rector del Patronat, adoptat en aquesta mateixa sessió, pel qual
s’aprova l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del Consorci Català
de Desenvolupament Local per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACMCCDL.
Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots
AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de
la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp.
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D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant
subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de
tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels
articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una
de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de
subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses
seleccionades en l’Acord marc.
Vist que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a
l’apartat anterior.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2015,
l’Ajuntament de Vila-seca va adjudicar a AURA ENERGIA, SL, el contracte de
subministrament d’energia elèctrica, amb efectes del dia 9 de novembre de 2015, amb
una durada d’un any prorrogable per un any més, és a dir, amb una vigència fins el dia
9 de novembre de 2017, segons pròrroga efectuada per Acord de la Junta de Govern
Local de data 14 de novembre de 2016.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2016 es
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al sistema d’adquisició centralitzada
de l’ACM i del CCDL, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i
contractació de serveis a través de la Central de Compres de les entitats esmentades
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries, essent objecte d’adhesió, entre d’altres, l’electricitat, sense
que aquesta adhesió suposés efectuar totes les contractacions amb aquest sistema.
Atès els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Atès el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Atès el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant
aplicable.
Atès l’article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Consell Rector del Patronat adopta els següent acords amb
el vot en contra del membre senyor Robert Rodríguez, l’abstenció dels membres senyors
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i senyores Juan Antonio Ramírez, Elisabet Sánchez, Ander M. Basterrechea, Jordi
Camarasa i Alberto Miñambres, i el vot a favor dels membres senyors i senyores Cristina
Campallo, Manuela Moya, Pere Segura, Lucía Teruel, Miguel Ángel Almansa, Josep
Toquero, Montserrat Garcia, Xavier Fort, Natàlia Güell, Andreu Faro i Josep M. Pujals.
Primer. Que el Patronat Municipal de Música s’adhereixi al contracte derivat (Exp.
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), amb efectes a partir del dia 9 de
novembre de 2017, fins el dia 31 de desembre de 2017, prorrogable anualment, d’acord
amb la durada prevista en el contracte derivat abans esmentat, i amb el següent detall
de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu Adjudicat €/MWh

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1
Sublot BT2

2.0A
2.0DHAP1

112,158
136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6
Sublot BT7

2.0DHSP3
2.1A

52,7
128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11
Sublot BT12

2.1DHSP2
2.1DHSP3

79,398
64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu Adjudicat €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3
Sublot AT4

3.1AP3
6.1AP1

60,419
102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542
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Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8
Sublot AT9

6.1AP5
6.1AP6

62,489
53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
€/kW i any

Baixa tensió
Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1

Període 2

Període 3 Període 4

Període 5

Període 6

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178

6,540177

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon. Aprovar la despesa màxima anual de consum energètic d’energia elèctrica pels
següents imports, amb els desglossaments de les partides que consten en l’informe de
l’enginyer municipal de data 5 de setembre de 2017:
Bloc Patronat Municipal de Música
Nom

Num. Partida

Previsió Novembre i
Desembre 2017 (€)

Previsió 2018
(€)

PATRONAT
MUNICIPAL MÚSICA

32600-22100

10.000,00

73.500,00

Tercer. Delegar les gestions de tramitació i formalització d’aquest acord en l’Ajuntament
de Vila-seca per tal que efectuï la tramitació conjunta, si bé la facturació dels costos del
subministrament al Patronat aniran a càrrec del pressupost d’aquest ens, subordinats a
l’aprovació definitiva del crèdit que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
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Cinquè. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Sisè. Notificar el contingut d’aquest acord a la Intervenció general de l’Ajuntament de
Vila-seca i a la intervenció delegada del Patronat Municipal de Música per al seu
coneixement i efectes oportuns.
5. AFERS URGENTS.
No n’hi ha.
6. TORN OBERT DE PARAULES
La Sra. Sánchez pregunta si l’edifici del Conservatori i el de l’Auditori van junts quant al
servei de neteja.
El president diu que el Conservatori si hi és però que l’Auditori el gestiona una fundació
privada però s’ha de tenir en compte que l’edifici és municipal.
El Sr. Ramírez pregunta qui es fa càrrec del pagament de la neteja de l’Auditori.
El president diu que la Fundació Auditori Josep Carreras.
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 delegada,

El president del Patronat,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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