ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
DATA : 28 de febrer de 2018
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 19.35 a 19.50 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvé, president
Sra. Àngels Poblet Antonio, vicepresidenta
Sr. Francisco José Almazán de la Paz, en substitució de la Sra. Manuela Moya Moya
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Miguel Ángel Almansa Saez, en substitució de la 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. Josep Tarragó Casanova
Sra. Natàlia Güell Vallverdú en substitució de la Sra. M. 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. Xavier Fort Sabaté
No assisteixen:
Sr. Pere Segura Xatruch
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Graset Forasté
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
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 13
DESEMBRE 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.
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Els membres dels Consell Rector en resten assabentats.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE REQUERIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA I EL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE VILA-SECA.
Pren la paraula la presidència per informar que aquest és un tràmit del procediment i que és
un requeriment per tal que l’empresa situada en primer lloc presenti la documentació que és
preceptiva per l’adjudicació del contracte.
El Sr. Ramírez pregunta si l’únic criteri del contracte és l’econòmic i si no n’hi ha d’altres.
El president informa que efectivament i què són les condicions què recull el plec de clàusules.
També diu que l’empresa guanyadora treballa amb persones amb discapacitat.
El Sr. Ramírez pregunta si s’ha tingut en compte una baixa temerària.
Respon la Sra. Masdeu que s’ha demanat informe al arquitecte i que s’aplica una taula en la
que s’estableix un promig de les ofertes presentades i no hi ha cap baixa temerària.
El Sr. Basterrechea diu que no només s’hauria de tenir en compte la part econòmica sinó
també l’experiència i la solvència de l’empresa.
La Sra. Masdeu informa que en aquesta fase només es té compte l’oferta econòmica i que la
solvència tècnica i professional es va presentar en el sobre A que ara acreditaran. Si no poden
acreditar-ho es passarà a requerir a l’empresa classificada en segon lloc. De la mateixa
manera, hauran de constituir la garantia definitiva que consta al plec.
En aquest punt s’incorpora la Sra. Güell.
El Sr. Ramírez diu que no considera que la valoració econòmica sigui el millor sinó que potser
caldria posar en valor altres millores en el contracte.
El president respon que aquest és el procediment adequat al tipus de servei com el servei de
vigilància de platges. Pel que fa a la millora es demana un preu/hora de treball i que aquesta
ho és per l’import presentat.
La Sra. Masdeu explica que el servei no requereix especialització, a diferència d’altres que si
en requereixen i en els que s’ha de valorar un projecte.
El Sr. Basterrechea pregunta si el personal tindrà la titulació adequada i la formació.
El president explica que si les persones que adscriuen al servei no compleixen amb els
requisits es demanarà nou personal.
Finalitzat el torn de paraules es sotmet a aprovació la següent proposta d’acord:
El 13 de desembre de 2017, el Consell Rector del Patronat va aprovar el plec de clàusules i
la convocatòria de licitació 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 Vilaseca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, i amb un únic criteri
d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte d’acord amb allò que disposen els articles 157 i següents i concordants del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen aquesta contractació.
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condició
desproporcionada

Puntuació oferta
econòmica

Baixa efectuada %

preu/hora

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
(SIFU, SL)

9,70

4280,00 41.516,00 € 19,167%

9,63

35,00

SERVIGESPLAN, S.L.

10,06

4280,00 43.056,80 € 16,167%

6,27

33,75

SERVICIOS SECURITAS, S.A.

10,83

4280,00 46.352,40 €

9,750%

0,90

31,35

OPCIÓN A SERVICIOS GENERALES, S.L.

10,99

4280,00 47.037,20 €

8,417%

2,39

30,89

GRUPO NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003,
S.L.

11,35

4280,00 48.578,00 €

5,417%

5,75

29,91

SEGURINCAT SERVEIS AUXILIARS, S.L.U.

11,47

4280,00 49.091,60 €

4,417%

6,86

29,60
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NÚM. ORDRE

NÚM. PLICA

Import anual per a
la prestació del
servei (oferta
econòmica)

La Mesa de contractació es va reunir els dies 24 de gener, 15 i 24 de febrer de 2018 per donar
tractament a les diferents fases del procediment amb les corresponents actes publicades al
perfil del contractant del Patronat, el resultat del qual per ordre de puntuació és el següent:

A l’expedient hi consten els informes d’Intervenció i de Secretaria.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’empresa millor classificada
per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedir, i d’acord amb el que disposen la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i el 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, el Consell Rector del Patronat, òrgan de
contractació competent, que adopta amb el vot en contra del membre Sra. Elisabet Sánchez,
l’abstènció dels membres senyors Juan A. Ramírez, Mikel A. Basterrechea i el vot a favors
dels membres senyores i senyors Àngels Poblet, Francisco Almazán, Lucía Teruel, Miguel A.
Almansa, Robert Rodríguez, Jordi Camarasa, Josep Toquero, Josep Tarragó, Andreu Faro i
Josep M. Pujals, els acords següents:
Primer. Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada per
ordre decreixent de les ofertes presentades i que no han estat declarades desproporcionades
o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec
de clàusules administratives i tècniques, és la presentada per SERVEIS INTEGRALS DE
FINQUES URBANES, S.L. (SIFU, SL), NIF. B60322955, per a la contractació de servei de
vigilància i consergeria de l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de
Música de Vila-seca, pel preu anual de 41.516,00 € i 8.718,36 € d’IVA, que fan un total de
50.234,36 € (IVA inclòs), i una durada de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any més.
La classificació final de les empreses presentades és la següent:
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econòmica
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LICITADOR

9,70

4280,00 41.516,00 € 19,167%

9,63

35,00

SERVIGESPLAN, S.L.

10,06

4280,00 43.056,80 € 16,167%

6,27

33,75

SERVICIOS SECURITAS, S.A.

10,83

4280,00 46.352,40 €

9,750%

0,90

31,35

OPCIÓN A SERVICIOS GENERALES, S.L.

10,99

4280,00 47.037,20 €

8,417%

2,39

30,89

GRUPO NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003,
S.L.

11,35

4280,00 48.578,00 €

5,417%

5,75

29,91

SEGURINCAT SERVEIS AUXILIARS, S.L.U.

11,47

4280,00 49.091,60 €

4,417%

6,86

29,60
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SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
(SIFU, SL)

NÚM. ORDRE

1
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Segon. Requerir a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. (SIFU,
SL), NIF. B60322955 perquè en el termini de 10 dies hàbil, comptats des de la recepció
d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït garantia definitiva, d’acord amb l’article 95 del
TRLCSP, per un import de 4.151,60 € i aporti els certificats d’estar al corrent en el pagament
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i amb el Patronat Municipal de
Música o autoritzi a l’òrgan de contractació per a obtenir directament l’acreditació d’això, i
d’haver constituït la definitiva que sigui procedent. Així mateix haurà de justificar la existència
d’una Pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil i rebut acreditatiu de la seva vigència,
que cobreixi el risc de la responsabilitat civil com a conseqüència de la prestació d'aquest
servei. Així mateix l’adjudicatari haurà d’abonar l’import dels anuncis relacionats amb la
licitació i formalització, tal com estableix la clàusula 21 del plec.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 del TRCSP.
Quart. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
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 19.50 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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