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L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 31 de maig de
2019, va adoptar el següent acord:
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat te la voluntat de continuar amb l’oferta
de l’escola municipal de música pels propers dos anys una vegada ha finalitzat
l’anterior contracte.
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És per aquest motiu que es planteja l’obertura d’un nou procediment de
licitació.
El pressupost base de licitació per als cursos 2019/2020 i 2020/2021 del
present contracte és d’un import màxim de 426.503,66€ (exempts d’IVA) que es
correspon amb l’import del funcionament ordinari de l’escola, les bandes i
corals i l’Escola Sona.
El valor estimat del contracte és de 1.677.007,32€ (dos anys de contracte més
dues pròrrogues eventuals) que es correspon amb la xifra de negoci.
El procediment de licitació és el procediment obert ordinari.
En base a la normativa de contractació pública i, especialment, la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte
administratiu de concessió de servei.
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
ordinari, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques
relatius a la concessió de servei “Espai de les Arts- Escola municipal de
música” en el període per als cursos 2019/2020 i 2020/2021 per un import
màxim de 441.023,66€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 33
33401 22706, escola de música.
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa plurianual de l’expedient de
contractació de concessió de servei “Espai de les Arts- Escola municipal de
música”, per dos anys (cursos 2019 a 2021) de l’Ajuntament d’Esplugues,
d’acord amb la distribució màxima de la despesa de la següent manera:
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ANY

PERÍODE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

FUNCIONAMENT
ORDINARI, BANDES I
CORALS I ESCOLA SONA

2019

01.09.2019 - 31.12.2019

33 33401 22706

79.966,12€

2020

01.01.2020 - 30.06.2020

33 33401 22706

140.545,71€

2020

01.09.2020 - 31.12.2020

33 33401 22706

79.966,12 €

2021

01.01.2021 - 30.06.2021

33 33401 22706

140.545,71€

TOTAL
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441.023,66 € (IVA INCLÓS)

L’aportació màxima municipal per altres activitats externes subvencionades
(autocars i altres) descrita a l’apartat 3.A.2, en els plecs de condicions
administratives, d’import màxim anual de 7.260,00 € IVA inclòs, també anirà a
càrrec de la partida 33 33401 22706 i s’ha prorratejat als diferents períodes
descrits al quadre de despesa pressupostària màxima.
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost
municipal per l’any 2020 i 2021, amb caràcter definitiu.
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63,
135 i següents de la LCSP.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

APROVAT
05/06/2019 21:08

