PROPOSTA D'ALCALDIA

1. Amb la finalització del curs escolar 2018-2019, fineix el contracte de gestió de l'Escola
Municipal de Música de la Llagosta.
2. El 2 d'abril de 2019, la cap de la Unitat d'Educació ha emès informe en relació amb la
necessitat prestar l'esmentat servei, la necessitat de prestar-lo en règim de gestió
indirecta, així com el preu de licitació i la seva justificació.
3. L'11 de març de 2019, la secretària general accidental ha emès informe en relació amb el
procediment necessari per dur a terme l'esmentada contractació.
FONAMENTS DE DRET
1. El negoci jurídic objecte de contractació es classifica com un contracte administratiu de
serveis, d’acord amb les previsions de l’article 17, en relació amb el 25 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP.
2. L'article 131.2 de la LCSP disposa que l'adjudicació dels contractes es realitzarà,
ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi de
millor relació qualitat-preu, utilitzant el procediment obert de manera preferent.
3. L'article 156 i ss de la LCSP regula les condicions de tramitació del procediment obert.
4. L'article 19 de la LCSP estableix la definició dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, complementada per l'article 22.1, en el cas dels contractes de serveis
adjudicats per, entre d'altres, les administracions locals.
En el cas concret que ens ocupa, el preu estimat del contracte per a la gestió i
funcionament de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta és inferior a l'umbral previst
per als contractes de serveis específics previstos a l'Annex IV de la pròpia norma, amb la
qual cosa no es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada.
5. La Disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP, referent a les competències
en matèria de contractació en les entitats locals, estableix que és competència de
l'Alcaldia la contractació dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessions
d'obres i de serveis i contractes administratius especials, quan el seu valor estimat sigui
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i aquells contractes de caràcter
plurianual que no tinguin una durada superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses.
L'aparta segon d'aquesta mateixa Disposició addicional, estableix que son competència
del Ple aquells contractes que superin els límits establerts al paràgraf precedent, ja sigui
per raó de la quantia, ja sigui per raó de la seva durada.
En aquest cas, el contracte que es planteja te una durada de 4 anys, amb possibles
pròrrogues incloses, i un valor estimat de contracte inferior al 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, amb la qual cosa, correspon a l'Alcaldia la tramitació del
corresponent expedient de contractació.
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RELACIÓ DE FETS

El Decret d’Alcaldia 409/2015, de 29 de juny, publicat al BOPB, de 17 de juliol, per raó
del qual es delega en la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència per a
l’exercici, en matèria de contractació, de totes les competències que corresponguin a
l’Alcaldia atenent a les previsions del Text Refós Llei Contractes Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Aquesta Alcaldia, vistos els antecedents i els informes emesos, presenta a la Junta de
Govern Local, per la seva aprovació si s’escau, la següent:
PROPOSTA:
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que han de regir la contractació del servei de gestió, direcció, prestació de
docència i gestió comptable de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta.
Segon.- Aprovar expedient de contractació i aprovar la licitació per a l’adjudicació
esmentada.
Tercer.- Autoritzar una despesa màxima de noranta-quatre mil vuit-cents vuitanta-quatre
euros amb trenta-vuit cèntims (94.884,38 €), distribuït per anualitats de la manera següent:
- Exercici 2019: divuit mil nou-cents setanta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims
(18.976,88 €).
- Exercici 2020: quaranta-set mil quatre-cents quaranta-dos euros amb divuit cèntims
(47.442,18 €).
- Exercici 2021: vint-i-vuit mil quatre-cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims
(28.465,32 €).
Aquesta despesa anirà amb càrrec a la partida 326.227.99 del PGM per a l’exercici 2019 i la
que correspongui per als exercicis següents.

President: el senyor Óscar Sierra Gaona, alcalde president de l'Ajuntament de la
Llagosta, o persona en qui delegui.
Vocals:
-

La senyora Eva Redondo Ramírez, secretària accidental de l'Ajuntament de la
Llagosta, o persona en qui delegui.

-

La senyora Emiliana Martín Martín, interventora accidental de l'Ajuntament de la
Llagosta, o persona en qui delegui.

-

El senyor Mariano García Cividanes, regidor de Cultura i coordinador de l'Àrea de
Serveis a les Persones.

Secretària: La senyora Carme Conte Sala, funcionària de la corporació, o persona en qui
delegui.
Cinquè.- Nomenar els membres del Comitè d'Experts següents:
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Quart.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació següents:





Senyora Carmen Carreras Oliver, cap de l'Àrea de Serveis a les Persones, o persona
en qui delegui.
Senyora Marisa Alonso Martínez, cap d'Unitat d'Educació, o persona en qui delegui.
Senyor Albert Giménez García, cap d'Unitat de Cultura, o persona en qui delegui.

Sisè.- Publicar la convocatòria de licitació als diaris oficials corresponents, així com al perfil
del contractant de la corporació.
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