PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE
DOS ESPECIALISTES, TEATRE I DIRECCIÓ DE CORALS PEL MUNICIPI DE SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA

Clàusula I - Objecte del Contracte
Clàusula II - Descripció del servei
Clàusula III –Dates, horari i lloc d’execució.
Clàusula IV - Prestacions a realitzar per l’adjudicatari
Clàusula V –Requisits de l’adjudicatari
Clàusula VI – Dades econòmiques
Clàusula VII - Coordinació entre l’Ajuntament i el contractista
Clàusula VIII – Termini del contracte
CLÀUSULA I - OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té per objecte la contractació de dos especialistes, un en art dramàtic i l’altre
en Direcció de corals, durant el curs 2021-2022 i curs 2022-2023, projectes organtizats per la
EMA, promogut per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
L’adjudicatari podrà ser una empresa i s’haurà de fer càrrec tant de la gestió, com de l’execució
del servei en el municipi de Santa Perpètua de Mogoda.
CLÀUSULA II - DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
L’Escola Municipal de les Arts (EMA) no disposen actualment de personal propi per
desenvolupar una part de la seva oferta educativa, formativa i lúdica, de l’especialitat de Teatre
i de Direcció de Corals.
Atès que de les actuacions del servei contractat pel que respecte a la Direcció de Corals és la
direcció de les agrupacions vocals de cor infantil, cor de gent gran, cor jove i laboratori escènic,
mentre que el especialista en Teatre, té els laboratoris, grups infantils, adults, gent gran, la
companyia jove, etc..
El servei contractat a mes de cobrir aquesta funció bàsica, també realitza un servei de caràcter
mes ampli, ja que l’Escola Municipal de les Arts volem ser una comunitat multidisciplinar que
faciliti nous espais de participació i co-creació, propiciï experiències amb grups socials més
diversos, ajudi a construir comunitat, doni la possibilitat d’arribar amb més equitat a grups
socials més grans i a favor del treball de valors basats en la riquesa de la diversitat i la
pluralitat, per portar a terme aquest objectius es necessita d’una empresa que porti
professionals en consonància amb aquest ideari, tot fomentant el treball en projectes, la
projecció d’activitats a l’exterior per poder-ho compartir amb la ciutadania, poder sumar
disciplines..etc.. per tal es necessita una empresa amb capacitat organitzativa, amb ganes de
construir comunitat.
Atès que l’empresa contractada ha de tenir una experiència demostrada en la docència de
Teatre i en Direcció Coral, aportant un equip especialitzat en aquest perfil, en la conducció
de grups d’edats diverses, la gestió activitats grupals i la organització d’esdeveniments, així
com la difusió de les mateixes amb mitjans propis. A posteriori caldrà redactar una memòria
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de valoració de les activitats realitzades, així com propostes de millora per tal de tenir-ho en
comptes en proper esdeveniments.
Disciplines
La contractació d’aquest ambdos serveis es durà a terme seguint el calendari escolar:
Curs 2021/2022: Del 1 de març al 22 de juny del 2022
Curs 2022/2023: Del 1 de setembre al 22 de desembre el 2022 i del 9 de gener fins al 22 de
juny del 2023
Els trets generals de les especialitats objecte d’aquest servei són:

Direcció de Corals

Dirigir les corals de l’EMA que s’agrupen de la manera següent: cor
infantil, cor de la gent gran, cor jove, laboratori escènic i Cantata. Totes
aquestes agrupacions vocals participaran durant el curs escolar de
diferents projectes i activitats obertes a la ciutadania (AOC). Així mateix
poden participar d’intercanvis i festivals tant en territori nacional com
supranacional. Les corals de l’EMA no es circumscriuen a un estil
musical determinat sinó que aquest ha de ser divers en: estils, gèneres,
èpoques i autories.

El perfil del/la professional ha de poder abastar les diferents tècniques
i recursos de l’especialitat, així com ser divers en els estils i gèneres
teatrals.
El teatre s’adreça a totes les edats, interessos i motivacions. Aquesta
disciplina formarà part essencial dels laboratoris artístics, els projectes
comunitaris, el treball interdisciplinari i la participació en les Activitats
Obertes a la ciutadania.

Teatre

El teatre té grup de gent gran, infantils, laboratoris, joves i companyia
de teatre.

CLÀUSULA III - DATA, HORARI I LLOC D’EXECUCIÓ
La data i horaris de prestació de la docencia de direcció de corals i de Teatre del municipi de
Santa Perpètua de Mogoda s’assignaran seguint el calendari escolar.
La proposta del curs 2021-2022 de març a juny del lot 1: TEATRE és la següent:
Dimarts

Dimarts

Dimarts

15 a 15.45h

Aula Era

Teatrots A

Granja Soldevila

15.45 a 16.30h

Aula Era

Teatrots B

Granja Soldevila

17.30 a 18.30h

La Formatgeria
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Dimecres

Dimecres

Dimecres

Dijous

Dijous

Dijous

Divendres

Laboratori 4-6 A

Granja Soldevila

17.15 a 18.30h

Espai Central

Ciclorama

CC El Vapor

18.30 a 19.45h

Espai Central

Atrezzo

CC El Vapor

19.45 a 21.10h

Espai Central

Tramoies

CC El Vapor

17.30 a 18.30h

La Formatgeria

Laboratori 4-6 B

Granja Soldevila

19 a 20h

Aula Polivalent

Butaques

CC Florida

20 a 21.30h

Aula Polivalent

Cia de Teatre

CC Florida

16.30 a 18.30h

Aula Polivalent

Teatre per
Gent Gran

a

CC Florida

La proposta del curs 2021-2022 de març a juny del lot 2: DIRECCIÓ DE CORALS és la
següent:
Dijous

16 a 17h

Casal Civic

Cor Gent Gran
Dijous

17.30 a 18.45h

Granja Soldevila

Cor Infantil
Dijous

18.50 a 20.20h

Granja Soldevila

Laboratori Escènic
A concretar

Projecte Cantata

Granja Soldevila

Pels propers cursos la calendarització i els horaris podran ser alterats, en funció del nombre
d’inscrits, que s’haurà de consensuar a posteriori amb el director/a de la EMA.
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CLAUSULA IV.- PRESTACIONS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI
L’empresa adjudicatària haurà de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dissenyar les sessions a impartir.
Formar part dels espais interdisciplinaris pel disseny de diferents projectes.
Preparar el material fungible necessari
Executar les sessions
Redactar memòria de valoració
Participació a les activitats.
Relacions amb els usuaris/alumnes
Contacte amb les famílies

CLÀUSULA V – REQUISITS DE L’ADJUDICATARI
Per assolir aquests objectius és necessari poder disposar d’una persona amb una titulació
universitària, de grau superior o equivalent acreditada, que s’emmarqui en les següents
disciplines:
Lot 1: Titulació Superior d’Art dramàtic
Lot 2: Títol Superior de qualsevol especialitat musical
Experiència: 3 anys en docència. Presentar acreditació (contractes laborals, certificat de
l’empresa o institució on hagi treballat on hi apareguin data i destinatari, públic o privat dels
mateixos).
Currículum Professional
En el cas de ser persona física haurà d’estar donat d’alta d’autònoms.
CLÀUSULA VI – DADES ECONÒMIQUES
Determinació del preu, s’ha de fer una estimació de preu per hora, per tipus de disciplina i per
la quantitat d’hores que realitzi.
Tots els professionals tindran unes hores lectives, unes hores de difusió i unes hores
complementaries, segons detallem a continuació:
Disciplina

Hores
lectives

Hores
Permanència

Hores de
Difusió

Hores
Preparació

TOTAL

Curs 2021-2022

184,25

36,85

18,43

55,28

294,8

Disciplina

Hores
lectives

Hores
Permanència

Hores de
Difusió

Hores
Preparació

TOTAL

429,5

85,9

42,95

128,85

687,2

Teatre

Teatre
Curs 2022-2023
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Disciplina

Hores
lectives

Hores
Permanència

Hores de
Difusió

Hores
Preparació

TOTAL

75

15

7,5

22,50

120

Hores
lectives

Hores
Permanència

Hores de
Difusió

Hores
Preparació

TOTAL

185

37

18,50

55,5

296

DIRECCIÓ DE CORALS
Curs 2021-2022

Disciplina
DIRECCIÓ DE CORALS
Curs 2022-2023

CLÀSULA VII - COORDINACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONTRACTISTA
S’establiran reunions de coordinació i interdisciplinàries, per tal de revisar calendari
d’activitats, definició de projectes, avaluacions, etc..
Les activitats poden ser gratuïtes o de pagament, però és el servei sociocultural el encarregat
de realitzar la difusió, les inscripcions, matriculacions i els rebuts pertinents de cada alumnes
o usuari, així com aportar el material necessari per a la seva realització.
L’adjudicatari és l’encarregat de preparar el material i executar l’activitat (muntatge, realització
de l’activitat i desmuntatge d’aula).
L’adjudicatari, podrà realitzar difusió pròpia, sempre hi quan s’especifiqui que l’organitzador
és l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i la difusió s’adeqüi a la seva imatge
corporativa.
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