ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
DATA : 13 de desembre de 2017
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 19.00 a 19.10 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvé, president
Sr. Francisco José Almazán de la Paz, en substitució de la Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Miguel Ángel Almansa Saez, en substitució del Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert E. Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Fort Sabaté
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. Josep Tarragó Casanova
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
No assisteixen:
Sr. Xavier Graset Forasté
Sra. Maria José Pereira Pina
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 21
NOVEMBRE DE 2017.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2. DESPATX OFICIAL
2.1 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DICTADES DES DE
LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió celebrada.
Els membres dels Consell Rector en resten assabentats.
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3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I EL
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE VILA-SECA, JUNTAMENT AMB EL
PLEC DE CLÀUSULES.
La presidència pren la paraula per dir que quan es va aprovar el pressupost ja es va explicar
que amb la jubilació del conserge, el mes de gener de 2018, caldria preveure un servei de
consergeria i que ara es tracta d’aprovar l’expedient de contractació del servei.
La Sra. Sánchez pregunta quan cobra el conserge i quan cobrarà la persona que farà el servei.
El president explica quina és la proposta d’obertura del centre i que caldrà un mínim de 2
persones que es reparteixin la jornada prevista. El cost anual del servei per al patronat es de
de 51.360 € més IVA.
La Sra. Sánchez pregunta si s’ha fet un estudi de costos de gestió directe i d’externalització i
si és el que més convé.
El president diu que es fa d’aquesta manera per garantir el servei atesa la situació i per la
limitació del pressupost.
El Sr. Ramírez manifesta que s’abstindrà pel model de contractació, tot i què entén que
d’aquesta manera hi ha un cost fix anual i que permet preveure l’import.
En aquest punt s’incorpora el Sr. Faro.
La Sra. Sánchez manifesta que votarà en contra perquè no s’ha fet una comparativa, que es
pot cobrir el servei amb la contractació de personal de manera directa a través d’una borsa de
treball.
El Sr. Rodríguez pregunta si es compliran els paràmetres que es van aprovar a l’Ajuntament
en la contractació d’aquesta mena de serveis.
El president diu que si es compliran.
El Sr. Basterretxea manifesta que el seu vot és l’abstenció pel model de contractació, no per
la prestació del servei.
El Sr. Camarasa manifesta que el seu vot és l’abstenció pel model de contractació.
Finalitzades les intervencions, es sotmet a aprovació la següent proposta d’acord.
Vista la providència d’inici d’expedient de data 7 de juny de 2017 per a la contractació del
servei de vigilància i consergeria de les instal·lacions de l’Escola Municipal de Música i el
Conservatori Professional de Música de Vila-seca .
Les necessitats administratives a satisfer aconsellen la convocatòria d’una licitació per a la
contractació del servei per mitjà d’una empresa especialitzada, ja que es considera que és la
fórmula més racional, econòmica i eficient prestar el servei.
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir
l’adjudicació del contracte.
Consta a l’expedient Informe de la Secretaria del Patronat Municipal de Música de Vila-seca
sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar
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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.
Atès allò que disposa l’article 110.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP, pel que fa
a que els expedients es podran ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització del
corresponent contracte, encara que la seva execució, es realitzi en una o varies anualitats,
s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits amb
les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de l’administració.
La intervenció de Fons ha emès informe en data 4 de desembre en el qual es posa de manifest
l’autoritzat sobre crèdit d’exercicis futurs (AFUT1 núm. Op 201700002185 pel 2018, AFUT2
núm. Op 201700002186 pel 2019 i AFUT3 núm. Op 201700002187 pel 2020 i que d’acord
amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la realització de les despeses de caràcter
plurianual que es deriven del present contracte caldrà subordinar-les als crèdits que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en la seva aprovació expressa.
Vistos els anteriors antecedents el Consell Rector del Patronat Municipal de Música de
Vila-seca, adopta amb el vot en contra del membre senyora Elisabet Sánchez, l’abstenció dels
membres senyors Juan Antonio Ramírez, Ander M. Basterrechea, Jordi Camarasa i els vots
a favor dels membres senyors i senyores, Francisco José Almazán, Miguel Ángel Almansa,
Lucia Teruel, R. Esmeralda Núñez, Robert Rodríguez, Josep Toquero, Alberto Miñambres,
Montserrat Garcia, Xavier Fort, Andreu Faro i Josep M. Pujals, el següent acord:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del servei de vigilància i consergeria de les
instal·lacions de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional de Música.
Segon. APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir la
contractació del servei mitjançant un procediment obert.
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, amb els imports que s’indiquen a continuació, sense IVA:
Pressupost per un any
Import per tota la durada del contracte (2 cursos)
Import eventual pròrroga
Import eventual modificació (10%)
Valor estimat del contracte

51.360,00 €
102.720,00 €
51.360,00 €
15.408,00 €
169.488,00 €

Quart. ES FA CONSTAR expressament que l’aprovació de la despesa i l’execució del
contracte resten subordinats a l’existència de crèdit adequat i suficient en cada un dels
exercicis econòmics compresos en el contracte.
Cinquè. PUBLICAR aquesta licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en perfil del
contractant de la seu electrònica del Patronat, a l’adreça http://seumusica.vila-seca.cat/.
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Sisè. FACULTAR a la Presidència del Patronat, perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4. AFERS URGENTS.
No n’hi ha.
5. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 19.10 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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