ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
DATA : 16 de març de 2018
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 14.15 h. a 14.25 h
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvé, president
Sr. Francisco José Almazán de la Paz, en substitució de la Sra. Àngels Poblet Antonio
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
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
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen la seva assistència:
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sra. M. José Pereira Pina
Sr. Andreu Faro Lalanne
Sra. Montserrat Masdeu Bultó
No hi assisteix:
Sr. Xavier Graset Forasté
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez, que actua
de secretària accidental.
Obert l’acte per la Presidència es dona tractament als punts que figuren a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 28 DE
FEBRER DE 2018.
Es posa en coneixement la correcció d’un error material a l’acta que és que el Sr. Xavier Fort
consta com a no assistent i sí va excusar l’assistència i una correcció de 0,36€ en la suma de
l’import total.
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S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2. DESPATX OFICIAL
No n’hi ha.
3. APROVAR 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.
La Presidència pren la paraula per explicar la proposta que es presenta aprovació és el
següent tràmit del procediment de contractació i en aquest cas es proposa aprovar
l’adjudicació a l’empresa millor classificada per l’import total del contracte.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea per manifestar que el sentit del seu vot serà l’abstenció
pels motius que han manifestat en anterior ocasions.
El Sr. Ramírez diu que el sentit del seu vot també serà l’abstenció, perquè tot i que li agrada
el sistema que s’ha fet servir, en el concurs només s’ha valorat el criteri de preus sense tenir
en compte altres criteris addicionals.
El Sr. Camarasa anuncia que votarà a favor.
La Sra. Sánchez manifesta que votarà en contra per coherència, perquè tampoc no es
garanteix un sou mínim de 1.000€.
La presidència diu que l’objectiu de l’empresa es garantir un mínim de 900€ bruts i 15 pagues.
La Sra. Sánchez diu que no s’ha fet un estudi de viabilitat de la gestió directa.
El Sr. Rodríguez pregunta si ha resposta a les al·legacions de l’empresa ISM perquè no ho ha
sabut veure a l’expedient.
La Sra. Sariol informa al Sr. Rodríguez que dins l’expedient hi ha l’acta de la Mesa de
desestimació del recurs d’ISM, d’acord amb l’informe jurídic de la Secretària del Patronat per
no haver acreditat la inscripció al RELI.
A continuació es sotmet a votació la proposta.
Exp. Núm. 40/2017 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI I CONSERGERIA DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I EL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
DE VILA-SECA
Fets
1. El dia 28 de febrer de 2018, el Consell Rector del Patronat va aprovar la relació efectuada
per la Mesa de contractació en la què l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES
URBANES, S.L. va obtenir la millor puntuació per presentar l’oferta econòmica més
avantatjosa. En aquesta sessió es va acordar requerir l’empresa SERVEIS INTEGRALS
DE FINQUES URBANES, S.L. perquè en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de la
recepció de la notificació, acredités la constitució de garantia definitiva, d’acord amb
l’article 95 del TRLCSP, per un import de 4.151,60 € i aportés 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 autoritzés a l’òrgan de contractació per obtenir
directament l’acreditació d’això, i d’haver constituït la definitiva que sigui procedent. Així
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mateix acreditar l’existència d’una Pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil i rebut
acreditatiu de la seva vigència, per cobrir 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.
2. El dia 9 de març, SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. va presentar la
documentació següent, d’acord amb la clàusula 21 del Plec de clàusules administratives:


Carta de pagament del Patronat Municipal de Música corresponent a la constitució de
garantia definitiva per import de 4.151,60 €.



Certificat de l’Agència Tributària, de 23 de febrer de 2018, d’estar al corrent amb les
seves obligacions tributàries.



Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social, de 28 de febrer de 2018, d’estar al
corrent en les obligacions de Seguretat Social.



Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i justificant de pagament de la prima.



Acord de pagament dels anuncis de publicació quan es coneixi l’import mitjançant
liquidació.



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 tant, vist l’informe de la Intervenció del Patronat sobre l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient i la documentació que consta a l’expedient, el Consell
Rector adopta amb el vot en contra de la membre senyora Elisabet Sánchez, l’abstenció dels
membres senyors Juan A. Ramírez, Mikel A. Basterrechea i el vot a favors dels membres
senyores i senyors Manuela Moya, Pere Segura Xatruch, Lucía Teruel, Francisco J. Almazán,
Miguel A. Almansa, Robert Rodríguez, Jordi Camarasa, Joan Olivella, Josep Toquero, Alberto
Miñambres, Montserrat Garcia, Adolf Quetcuti i Josep M. Pujals els següents acords:
ACORDS
Primer. APROVAR l’import d’adjudicació total per valor de 124.548,00 €, sense IVA, per la
totalitat dels dos anys de vigència i un any de pròrroga. D’acord amb la clàusula 9 del plec no
es preveu cap revisió de preus durant el període de vigència, inclosa la pròrroga, segons el
detall següent:
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Any

Aplicació
pressupostària

Operació

Import

IVA
(21%)

TOTAL

2018

N 2018 32600 22701

AD201800000291

41.516,00 €

8.718,36

50.234,36 €

2019

N 2018 32600 22701

ADFUT1-201800000292

41.516,00 €

8.718,36

50.234,36 €

2020

N 2018 32600 22701

ADFUT1-201800000293

41.516,00 €

8.718,36

50.234,36 €

Segon. ADJUDICAR el contracte del servei de vigilància i consergeria de l’Escola Municipal
de Música i el Conservatori Professional de Música de Vila-seca a l’empresa SERVEIS
INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L., amb NIF B60322955.
Tercer. ACCEPTAR com a garantia definitiva l’import de 4.151,60 €, d’acord amb l’article 95
del RD 3/2011, de 14 de novembre.
Quart. 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.
Cinquè. ORDENAR que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
Sisè. NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants en la licitació.
Setè. 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.
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 14.25 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària accidental,

El president del Patronat,

Mercè Sariol Sánchez

Josep M. Pujals i Vallvé
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