APROVAT

Exp. 411/2021
INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI DE L’ESCOLA COMARCAL DE
MÚSICA DEL RIPOLLÈS
ÀREA: Serveis a les persones
RESPONSABLE: Roger Canals Sala
PROCEDIMENT: Obert harmonitzat
TIPUS: Serveis
OBJECTE: Servei de l’Escola Comarcal de CODI
CPV:
80000000-4
Serveis
Música del Ripollès
d'ensenyament i formació.
VALOR ESTIMAT: 543.674,72 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2021 44 326
22790
PRESSUPOST/PREU MÀXIM SENSE IVA:
SUBVENCIONAT: No
169.898,35 €
IVA: Exempt
TOTAL IVA INCLÒS: 169.898,35 €
TERMINI: 1 any amb possibilitat de LLOC EXECUCIÓ: Ripoll; Sant Joan de les
pròrroga per dues anualitats més.
Abadesses; Ribes de Freser; i Campdevànol

II.

III.
IV.

V.
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VI.

VII.

Des de l’any 2005, el Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de l’Escola
Comarcal de Música del Ripollès.
Per resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la
Generalitat de Catalunya de data 2 de setembre de 2010 s’aprovà el projecte de
centre de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, amb el codi 17009059.
Des del curs 2016-17 aquest servei es presta de forma indirecta.
Per Decret de Presidència de data 31 de juliol de 2018 es va adjudicar, per
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació el contracte del Servei de
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès a l’Associació Ateneu de la Música i les Arts
del Ripollès, per un import de 168.287,77 euros de conformitat amb el plec de
clàusules reguladores del procediment i l’oferta presentada. Aquest decret fou
ratificat per acord del Consell de Govern de la corporació en data 4 de setembre de
2018. La vigència del contracte era d’un any, finalitzant el 31 d’agost de 2019.
En data 16 d’abril de 2019, pel curs 2019-2020, el Consell de Govern, va aprovar
l’expedient de contractació del servei de gestió de l’Escola Comarcal de música del
Ripollès, i la seva tramitació mitjançant procediment obert, amb diversos criteris
d’adjudicació i regulació harmonitzada.
En data 18 de juny de 2019 el Consell de Govern va adjudicar el contracte del servei
de gestió de l’Escola Comarcal de música del Ripollès, curs 2019-2020, a l’Associació
Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, pel preu de 151.666,38 euros, de
conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta
presentada.
El contracte es formalitzà el 23 de juliol de 2019, el qual preveia que el termini
d’execució del servei i de vigència del contracte era d’un any, a comptar des de l’1 de
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Consell Comarcal del Ripollès - .Informe (TD13)

1. ANTECEDENTS:
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setembre de 2019 fins al 31 d’agost de 2020. Així mateix, s’establia que el contracte
es podria prorrogar per un any més, previ acord exprés a l’efecte.
VIII.En data 16 de juny de 2020, el Consell de Govern adoptà l’acord relatiu a la pròrroga
del contracte del servei per a la gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès,
subscrit amb l’Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès en data 23 de
juliol de 2019, des del dia 1 de setembre de 2020 fins al dia 31 d’agost de 2021 (curs
2020-2021).

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte d’aquest contracte la prestació del servei de gestió de l’Escola Comarcal
de Música del Ripollès, a través d’una oferta educativa per a infants, joves i adults, que faciliti
la pràctica i formació musical amateur de qualitat, per al curs 2021-2022, i amb possibilitat
de pròrroga per als cursos 2022-2023 i 2023-2024.
El codi corresponent a l'objecte del contracte, segons la classificació de productes per
activitats CPV és el 80000000-4 Serveis d'ensenyament i formació.
El contracte no es divideix en lots atès que l’Escola Comarcal de Música és un mitjà de
cohesió comarcal, i per tant, la prestació del servei s’ha de portar a terme sota una sola
direcció i projecte educatiu únic, global i homogeni. Addicionalment, la divisió en lots podria
comportar nivells de prestació diferents, tant des del punt de vista qualitatiu com de
continguts.
El contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal.





Ripoll: seu central docent i administrativa. Edifici Modest Sayós (Escola
Salesiana).
Sant Joan de les Abadesses: baixos de l’edifici municipal situat al carrer
Pujada de les Monges, núm. 6.
Ribes de Freser: Casal de Cultura.
Campdevànol: Escola Pirineu.
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Els cursos d’iniciació –P4 i P5-, es realitzaran a les seus de les escoles següents:








Escola Joan Maragall de Ripoll
Escola Salesiana de Ripoll
Escola Tomàs Raguer de Ripoll
Escola Vedruna de Ripoll
IE Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses
IE Ribes de Freser
Escola Pirineu de Campdevànol
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Les seus on es prestaran els serveis docents són:
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Actualment el nombre d’alumnat matriculat a l’Escola Comarcal de Música del Ripollès és de
238 alumnes. La disminució d’alumnat matriculat respecte a cursos anteriors s’atribueix a
l’impacte que ha tingut la pandèmia de la COVID-19.
No obstant això, la laxitud actual en les mesures per a la contenció de la transmissió de la
COVID-19 ha permès reprendre les classes presencials a l’Escola Comarcal de Música, i en
conseqüència, recentment s’ha observat un lleuger creixement en la matriculació d’alumnat.
Així doncs, tenint en compte l’evolució positiva de la pandèmia i les mesures adoptades fins
al moment, l’equip directiu de l’Escola ha elaborat una proposta de grups i una previsió
d’alumnat per al curs 2021-2022, la qual s’adjunta com a annex número 1 al present
informe, de la que es desprèn una previsió total de 260 alumnes, que, a mode de resum, es
classifiquen per grups de la següent manera:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

INICIAL (P4 i P5):
PREPARATORI:
ELEMENTAL INFANTIL:
PAS DE GRAU:
GRAU PROFESSIONAL:
ELEMENTAL JOVES:
ENSENYAMENT NO REGLAT:

73
37
67
9
4
11
59






127,75 hores setmanals per a professorat (tasques de docència)
10 hores de desplaçaments del professorat a les diferents seus
12 hores setmanals per a tasques de direcció
25 hores setmanals per realitzar tasques administratives i de gestió

El Consell Comarcal del Ripollès no disposa dels espais físics ni de personal amb la capacitació
professional adient per prestar el servei de manera directa.
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L’Escola Comarcal de Música del Ripollès des de la seva creació l’any 2005 ha esdevingut
d’una importància cabdal per al Consell Comarcal del Ripollès i constitueix una de les seves
més decidides apostes des del punt de vista educatiu, cultural i de cohesió comarcal. Està
adreçada fonamentalment als nens/es i joves de 4 a 18 anys, si bé en els darrers anys ha
anat incorporant un gruix important d’alumnat adult, la qual cosa es valora com un èxit a
remarcar.
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
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D’acord amb l’alumnat esperat per al curs 2021-2022, es preveu un total de 174,75 hores
setmanals, distribuïdes de la següent manera:
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L’objectiu primordial de l’Escola Comarcal de Música és garantir l’accés de tot l’alumnat a
uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva
formació musical.
El principi pedagògic que inspira l’Escola és fonamentalment garantir l’accés inicial de tot
l’alumnat que hi estigui interessat en condicions d’igualtat.
L’Escola Comarcal de Música pretén crear i consolidar l’afició musical a la comarca i, per això,
cal desenvolupar una oferta formativa àmplia i oberta, flexible i de qualitat, que pugui
atendre la diversitat d’interessos i necessitats dels ripollesos, tot arrelant-se al territori.
Aquesta formació musical ha d’estar vinculada a l’entorn educatiu, cultural i social de la
comarca i ha d’esdevenir un agent per a la participació i la cohesió social.

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
4.1 El pressupost base de licitació d’aquest contracte és l’import de 169.898,35 € (CENT
SEIXANTA NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
D’EURO). A aquest valor, no li correspon l’aplicació de l’IVA atès que els serveis n’estan
exempts. El desglossament del pressupost base de licitació en costos és el següent:
129.634,02 €
13.673,93 €
18.500,00 €
161.807,95 €
8.090,40

El quadre-resum de l’estudi de costos d’aquesta contractació és el següent:

ESTUDI DE COSTOS SERVEI ESCOLA DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS CURS 2021-2022
ESCOLA DE MÚSICA

2021-2022
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DESPESES
SALARIS PERSONAL DOCENT INCLÒS FUNCIONS DIRECTIVES I SEGURETAT SOCIAL

129.634,02 €

SALARIS PERSONAL ADMINISTRATIU (INCLOU SEGURETAT SOCIAL)

13.673,93 €

DESPESES DE FUNCIONAMENT

18.500,00 €

MARGE ESTRUCTURA (5%)

8.090,40 €

DESPESES DE MANTENIMENT INSTRUMENTS
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Total despeses del contracte anuals (sense IVA): 169.898,35 €
IVA exempt %:
TOTAL:
169.898,35 €
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Salaris personal docent inclòs funcions directives i SS
Salaris personal Administratiu inclòs SS
Despeses de funcionament
Total
Marge d’estructura (5%)
€
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ADQUISICIÓ INSTRUMENTS MUSICALS
APORTACIÓ AJ. RIPOLL - PRÉSTEC INVERSIÓ ESCALA
TOTAL DESPESA

1.000,00 €
9.400,00 €
180.798,35 €

INGRESSOS
REBUTS PEL COBRAMENT DE LA TAXA DEL SERVEI
INGRESSOS PER LLOGUER INSTRUMENTS

120.076,20 €
630,00 €

P4 P5 RIPOLL

6.156,00 €

P4 P5 SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.881,00 €

P4 P5 RIBES DE FRESER

2.736,00 €

P4 P5 CAMPDEVÀNOL

1.710,00 €

TOTAL INGRESSOS

133.189,20 €

RESULTAT A APORTAR PEL CONSELL COMARCAL

47.609,15 €

Quant a les despeses previstes en el quadre anterior, convé tenir present que l’adquisició, el
manteniment d’instruments musicals, i el préstec inversió de l’escala, són a càrrec del
pressupost del Consell Comarcal del Ripollès.
D’altra banda, en relació als ingressos, i en concret, els rebuts pel cobrament de la taxa del
servei, s’ha calculat tenint en compte les disposicions de l’Ordenança Fiscal núm. 13,
reguladora de les taxes de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès.

Els imports que consten reflectits en el quadre anterior són la traducció de la previsió de
l’alumnat que es preveu per al curs 2021-2022.

D’altra banda, s’adjunta com a annex número 2 el detall de les despeses de funcionament
reflectides en el quadre de més amunt.
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4.2 Aquest contracte s’executa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 44 326 22790, i
la corresponent als pressupostos de l’any 2022, 2023 i 2024.
Atès que el contracte pot comportar despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització queda subordinada a la consignació pressupostària que per a cada exercici aprovi
el ple del Consell Comarcal, de conformitat amb el que preveu l’art. 174.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
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Cal tenir present que les despeses de subministraments bàsics, com ara la llum i l’aigua, o el
possible lloguer de les instal·lacions, no seran a càrrec de l’adjudicatari.
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Per últim, pel que fa als ingressos dels cursos P4 i P5, un cop es determina l’alumnat
matriculat, es firmen diversos convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments que tenen empadronat alumnat de P4 i P5 per tal que cada municipi assumeixi
íntegrament el cost.
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5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, 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 (en
endavant, LCSP) el valor estimat del contracte es fixa en 543.674,72 € (CINC-CENTS
QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
D’EURO), IVA exclòs, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i publicitat,
d’acord amb el que es detalla a continuació:
Primera anualitat
Primera pròrroga
Segona pròrroga
Modificació prevista del contracte (20%)
TOTAL VALOR ESTIMAT

169.898,35 €
169.898,35 €
169.898,35 €
33.979,67 €
543.674,72 €

Com es pot observar, el valor estimat del contracte inclou els 3 anys de durada màxima del
contracte, incloses les dues pròrrogues, així com el 20% en concepte de possibles
modificacions anuals sense IVA.

6. TERMINI DEL CONTRACTE

7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
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La forma d’adjudicació d’aquest contracte serà el procediment obert, en què tot empresari
interessat podrà presentar una proposició i queda exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors, d’acord amb l’article 156 LCSP.
Aquest contracte de serveis està subjecte a la regulació harmonitzada, de conformitat amb el
que determina l’article 22.1.b) de la LCSP, donat que el seu valor estimat és superior a
214.000 €.
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El contracte es podrà prorrogar pel termini de 2 anualitats més. Les pròrrogues s’hauran
d’adoptar d’any en any, i serà obligatòria pel contractista, sempre que s’hagi procedit al
preavís amb una antelació mínima de 2 mesos abans de la finalització del contracte o de la
pròrroga vigent.
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El termini d’execució del contracte és d’1 any, des de l’1 de setembre de 2021 fins al 31
d’agost de 2022.
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8. APTITUD PER CONTRACTAR
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure el contracte corresponent, les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions
següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
de la LCSP;
- Totes les empreses licitadores hauran de tenir l’habilitació empresarial o professional que,
si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del
contracte.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
- Les empreses licitadores no poden incórrer en cap prohibició de contractar.

9. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
A) La solvència econòmica i financera (art. 87.1.a. de la LCSP), s’haurà d’acreditar a través
del següent mitjà:
- Assegurança de responsabilitat civil

L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en
el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança i
mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, en els casos en què procedeixi.
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B) La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar a través dels mitjans següents
(article 90 LCSP):
a) Relació signada dels principals serveis o treballs anàlegs realitzats per l'empresa licitadora
en els últims tres anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, relacionats
amb l’objecte del contracte.
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Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: El contractista ha de disposar, o
comprometre’s a subscriure, una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals en
l’àmbit del contracte, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les actuacions
realitzades per la prestació del servei, amb un capital assegurat mínim igual o superior a
150.000,00 euros per víctima i de 1.200.000,00 euros per sinistre. S’haurà de lliurar una
còpia de la pòlissa abans de l’adjudicació del contracte. La pòlissa haurà d’estar vigent durant
tota la vigència del contracte.
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El contractista haurà de disposar de la següent assegurança:
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El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els que
constitueixen l’objecte del contracte es determinarà a través del CPV 80000000-4.
Els serveis o treballs efectuats s’hauran d’acreditar de la següent manera:
- Quan s’hagin prestat a una entitat del sector públic: mitjançant certificats de bona
execució, visats realitzats per l’òrgan competent o mitjançant els contractes subscrits.

- Quan s’hagin prestat a un subjecte privat: mitjançant un certificat de bona execució expedit
per aquest subjecte privat o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
responsable de l’empresari licitador; i/o si escau, mitjançant els contractes subscrits.

S’haurà d’acreditar, com a mínim, la prestació d’aquests serveis o treballs realitzats durant 3
anys, segons l’establert al paràgraf anterior. Entre tots aquests certificats s’haurà d’acreditar
un import mínim de 118.928,85 euros (sense IVA). L’empresa haurà d’acreditar la seva
solvència tècnica o professional en el moment de presentar la seva oferta.

b) Títols acadèmics i professionals de qui concorri a la licitació, és a dir, en el cas de persones
jurídiques, caldrà que el seu representant estigui en possessió de la titulació que es descriu
en el paràgraf següent, i en el cas de persones físiques, haurà d’estar-ne en possessió la
pròpia persona.

S’exigeix la referida titulació atès que els ensenyaments musicals tenen un règim especial, i
en conseqüència, la gestió i administració de l’Escola Comarcal de Música no és aliena al
coneixement real d’aquesta matèria, motiu pel qual, aquest requisit permet garantir una
excel·lent gestió i administració de l’Escola Comarcal de Música.
D’acord amb l’art. 77.2 LCSP en els contractes de serveis no serà exigible la classificació de
l’empresari.
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10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb allò previst a l’article 145 de la LCSP, procedeix la valoració de més d’un
criteri d’adjudicació, per no concórrer l’excepció prevista en aquest precepte.
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Les titulacions acadèmiques requerides seran les que regula el Decret 179/1993, de 27 de
juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. Aquest extrem s’acreditarà amb
còpia acarada de les titulacions corresponents.
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S’exigeix aquest requisit tenint en compte que la finalitat primordial és vetllar per la qualitat
de l’ensenyament, la qual s’aconsegueix amb una bona gestió del servei i dels recursos
disponibles. D’aquesta manera, a la vista que es tracta d’un servei que exigeix un alt domini i
coneixement proper del funcionament des de l’inici de la prestació, no seria admissible
adquirir l’experiència de forma progressiva, atès que implicaria prestar un servei diferent a
l’inici i al final de la relació contractual.

APROVAT

Els criteris d’adjudicació escollits contemplen, a més del preu, tot el ventall d’aspectes
relatius a l’execució del contracte que s’estimen rellevants per a la més òptima realització
d’aquest i que en conseqüència impliquen en conjunt la millor oferta en termes de millor
relació qualitat-preu. Concretament, el preu té un pes molt poc rellevant en comparació a la
qualitat, a la qual se li dona preferència en els criteris escollits.
En aquest sentit, resulta important destacar que es dona més pes als criteris de valoració
subjectes a judici de valor atès que, a través del projecte educatiu i del pla anual, es permet
determinar la qualitat i els objectius de futur de l’Escola Comarcal de Música, amb la finalitat
que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. D’altra
banda, aquests paràmetres no deixen al marge la relació del centre amb l’entorn social, fet
que té una vital importància a la comarca del Ripollès.
A més a més, segons l’apartat segon de l’article 145.4 de la LCSP, en els casos de contractes
de serveis previstos a l’Annex IV de la llei citada, els criteris relacionats amb la qualitat
hauran de representar, al menys, el 51 per cent de la puntuació assignable a la valoració de
les ofertes. En el cas que ens ocupa, es compleix sobradament el percentatge referit.
D’altra banda, i en atenció a l’article 146.2 a) es designarà, un comitè d’experts d’un mínim
de tres membres, per decret de presidència i en tot cas, s’incorporarà al plec de clàusules
administratives.
Per aquest motiu es considera adient valorar els següents aspectes:



Definició institucional: Raó de ser i visió del centre educatiu (2 punts)



Trets d’identitat i caràcter propi: ha d’incloure els principis rectors (2 punts)



Anàlisi del context (situació socioeconòmica, educativa i cultural de la
comarca) (3 punts)



Objectius de l’Escola, justificació dels objectius: (6 punts)
 En relació al desenvolupament, aprenentatges i resultats acadèmics dels
alumnes
 En relació a les competències bàsiques.
 En relació a la cohesió social (inclusió, equitat, entre altres)
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a) Proposta d’un Projecte educatiu de centre (màxim 30 punts): el projecte
educatiu de centre és el document que inclou els trets d’identitat del centre,
n’orienta l’activitat, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el
projecte lingüístic.
El projecte Educatiu haurà de contenir el següent:

Codi per a validació :XL3LP-H2ZUG-9IDSS
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 9/25.

Criteris de valoració subjectes a judici de valor (fins a 60 punts):

APROVAT



En relació a la vinculació amb l’entorn



Concreció i desenvolupament del projecte: (6 punts)
 Criteris d’organització pedagògica (metodològics, confecció de grups,
organització del temps, entre altres)
 Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat, relacions
escola-entorn, educació per a la diversitat, entre altres.
 Criteris d’estructura organitzativa i de gestió: òrgans de govern,
estructura de coordinació docent, participació de la comunitat educativa,
entre altres.



Trets d’identitat: llengua d’aprenentatge i l’educació com a procés integral.
(2 punts)



Coordinació externa: administracions públiques locals de la comarca (Consell
Comarcal i Ajuntaments), amb els progenitors, entre altres (3 punts)



Avaluació: mecanismes d’avaluació i indicadors de progrés (3 punts)



Propostes de millora del servei: Es valoraran les millores presentades al
Projecte educatiu de centre i la coordinació amb les entitats, associacions
culturals de la comarca, equipaments, serveis i espais municipals i comarcals
i amb els centres d'educació infantil i primària de la comarca (3 punts)

- Diagnosi de la situació actual del centre: anàlisi de la situació de partida (5
punts)
- Objectius a assolir durant el curs escolar: identificació de necessitats i
definició de prioritats (5 punts)
- Cursos i instruments que s’ofereixen (2 punts)
- Currículum formatiu del professorat (2 punts)
- Places estimades d’instruments (1 punts)
- Places estimades per a cada oferta formativa (1 punts)
- Procés d’informació, preinscripció, matrícula i seguiment (2 punts)
- Calendari escolar (2 punts)
- Horari: horari escolar, horaris de visita, etc. (2 punts)
- Activitats complementàries previstes (2 punts)
- Calendari de reunions i entrevistes (òrgans de govern, professorat,
progenitors, entre altres) (2 punts)
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El Pla Anual haurà de contenir el següent:

Codi per a validació :XL3LP-H2ZUG-9IDSS
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 10/25.

b) Proposta d’un Pla Anual (30 punts): El Pla Anual de l’Escola recull la previsió
d’objectius a aconseguir, d’actuacions a realitzar, així com els aspectes relatius a
l’organització i funcionament del centre per a un curs determinat.

APROVAT

-

Pla de comunicació de l’escola: relacions externes de l’escola (2 punts)
Difusió de les activitats de l’escola (2 punts)

Es valorarà la presentació de l'organització i la relació d'hores lectives i de
presència sense alumnat per afavorir la coordinació i la preparació, així com la
definició d'un pla de control de qualitat que inclogui indicadors, sistemes
d'informació i periodicitat del control de gestió.
Criteris de valoració automàtica (fins a 40 punts):
a) Oferta econòmica ( màxim 5 punts):
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli la reducció sobre el preu
més alta que sigui admissible. A la resta de licitadors la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
Import millor oferta
x Puntuació màxima = Puntuació resultant.
Import oferta a valorar
b) Realització d’activitats docents complementàries amb un component social i
pedagògic (màxim 20 punts).
 Compromís per realitzar un mínim de concerts durant el curs escolar –amb
alumnat i /o professorat-, adreçats a col·lectius amb discapacitat
intel·lectual i/o física, grups vulnerables –usuaris de residències i/o casals
d’avis-, col·lectius amb risc d’exclusió, etc.-, en diferents municipis de la
comarca. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts.



Compromís per a la realització de 2 concerts: 3 punts
Compromís per a la realització de 3 a 5 concerts: 5 punts

Prestació del servei de vigilància i supervisió dels alumnes durant els 30
minuts previs i posteriors a la celebració de la classe.

La prestació d’aquesta activitat complementària a l’objecte del contracte,
constitueix una mesura que fomenta la pràctica i l’estudi dels coneixements
adquirits a l’escola i afavoreix la conciliació familiar i laboral. Aquesta millora
comporta el compromís d’organitzar l’ús de les aules i els diferents espais de
l’escola, així com l’activitat del personal adscrit al servei, de tal manera que
es pugui donar compliment a aquest servei complementari
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c) Millores criteri de cost-eficàcia relacionats amb l’objecte del contracte:
La celebració de “jam sessions” amb l’alumnat, durant tot el curs 2021-22 i fora
de l’horari lectiu, es valorarà amb un màxim de 15 punts.
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La prestació diària d’aquest servei durant tot el curs escolar es valorarà amb
15 punts.
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APROVAT




Compromís per a la realització de 2 jam sessions: 5 punts
Compromís per a la realització de 3 a 5 jam sessions: 15 punts

Aquesta activitat complementària i addicional a l’estrictament docent objecte del
contracte, promou l’assoliment dels coneixements adquirits a l’escola, la seva
posada en pràctica, així com la fidelització i continuïtat en els estudis musicals
per part de l’alumnat, en realitzar una activitat col·lectiva, més lúdica que
estrictament educativa que alhora fomenta la relació amb els/les companys/es i
professorat diferents dels habituals.
En el cas que s’ofereixin els criteris previstos en els apartats b) i c), caldrà oferir-los durant
tota la vigència del contracte, incloses les possibles pròrrogues.
11. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si
compleix els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica siguis superior en
més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
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c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la
que compleixi els dos criteris següents:
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi els dos criteris següents:
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el
plec de clàusules administratives particulars.

APROVAT

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

12. GARANTIA DEFINITIVA
S’exigirà una garantia del 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA.

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
El contractista quedarà obligat al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i a les seves normes de
desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial d’acord amb la lletra
f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

Recollida de residus

Promoure, entre l’alumnat i el professorat, el reciclatge de residus generats en la prestació
del servei, col·locant contenidors i/o papereres de les diferents fraccions dins les
instal·lacions de l’escola, facilitant i supervisant la recollida selectiva de deixalles al centre
escolar.


Material reciclat

L’adjudicatari haurà de fer ús de material administratiu reciclat, en concret, el paper i els
tòners.
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Així mateix, caldrà que s’inclogui en el programa educatiu, la conscienciació de l’alumnat en
la reutilització dels materials, formant en la construcció d’instruments de percussió amb
materials reciclats.
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A més, i d’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen com a condicions especials
d’execució:

APROVAT



Comunicació inclusiva

Per tot allò que impliqui difusió del servei en licitació, el licitador haurà de vetllar per tal que
la comunicació no sigui sexista ni atempti contra la dignitat de les persones per qualsevol
condició o circumstància personal o social i que sigui respectuosa amb el medi ambient, la
sostenibilitat i els drets dels animals, tot evitant l’exaltació de la violència i fugint dels
estereotips generadors de perjudicis, i alhora fomentant la diversitat cultural.

14. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà mensualment contra presentació de factura
electrònica d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic en els terminis i
les condicions establertes a l’article 198 LCSP.
Als efectes del previst a la disposició addicional trigèsima segona de la LCSP, la factura
corresponent s’haurà d’adreçar a l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal.
En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal és la següent:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904

15. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions laborals de
les persones adscrites a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la informació sobre les
condicions dels contractes respectius que es facilita en el quadre següent:

Antiguitat

Categoria

Jornada

T i p u s
contracte

CNAE

GC

Salari anual
Brut

Cost anual
seguretat
social

Total
cost
anual segons
conveni

1

01/09/2016

Grup 3:
Auxiliar

69,40

100

8552

7

10.446,09 €

3.227,84 €

13.673,93 €

2

01/09/2016

Grup 1:
Professor
/Dir Esc

100,00

100

8552

1

24.236,00 €

7.610,10 €

31.846,10 €
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Conveni col·lectiu aplicable: Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no
reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020), publicat el 8 de juny de 2020
mitjançant la RESOLUCIÓ TSF/1396/2020.
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15.1 Subrogació de personal

APROVAT

01/09/2016

Grup 1:
Professor
/Cap est

100,00

100

8552

5

23.396,00 €

7.346,34 €

30.742,34 €

4

01/09/2016

Grup 1:
Professor
aux.

25,00

100

8552

7

5.009,00 €

1.572,83 €

6.581,83 €

5

01/09/2016

Grup 1:
Professor

33,06

100

8552

5

6.623,90 €

2.079,91 €

8.703,81 €

6

01/09/2016

12,90

100

8552

1

2.584,64 €

811,58 €

3.396,22 €

7

01/09/2016

Grup 1:
Professor
a
Grup 1:
Professor
aux.

20,16

100

8552

2

4.039,26 €

1.268,33 €

5.307,58 €

8

05/10/2017

Grup 1:
Professor

51,91

501

8552

1

10.400,69 €

3.390,62 €

13.791,31 €

9

01/10/2020

Grup 1:
Professor

49,19

300

8552

4

9.635,34 €

3.025,50 €

12.660,83 €

10

05/10/2020

Grup 1:
Professor

31,45

300

8552

4

6.160,43 €

1.934,37 €

8.094,80 €

11

05/10/2020

Grup 1:
Professor

33,06

300

8552

4

6.475,79 €

2.033,40 €

8.509,19 €

TOTAL

143.307,95 €

L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus
treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social
meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin
subrogats per una nova empresa contractista.
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15.2 Obligacions mediambientals, socials o laborals
- L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
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Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de contractació la
informació relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin
de ser objecte de subrogació. En concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar
les llistes del personal objecte de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els
detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte,
salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als
treballadors als quals afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a
la imposició de les penalitats establertes a la clàusula 21 d’aquest informe.
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3

APROVAT

- També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i
dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats que es determinen en els plecs i l’article 192
LCSP.
- L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable en cada moment, així com la
normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals.
- L’empresa contractista en executar les prestacions pròpies del servei s’obliga a aplicar les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
- L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i a garantir
als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant
l’abonament, si escau, de la contraprestació econòmica fixada, de cuidar del bon ordre del
servei, d’indemnitzar dels danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de
les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l’excepció dels que es produeixin
per causes imputables a l’Administració; i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions dels
diferents centres de treball on es presti el servei, en l’estat de conservació i funcionament
adequats.

L’article 13.5 de la llei referida disposa que és requisit per a l’accés a l’exercici a les
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual; i
que, a tal efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions, oficis o activitats haurà
d’acreditar dita circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre
Central de delinqüents sexuals.
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15.4 Manteniment dels estàndards de qualitat
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L’empresa contractista, abans de l’inici de l’execució del contracte, haurà d’acreditar que el
personal que adscriurà a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial
del Codi civil i de la llei d’enjudiciament civil.
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15.3 Tractament amb menors d’edat

APROVAT

El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que serveixin de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no
observi aquests nivells i regles, el Consell Comarcal n’informarà al contractista i aquest haurà
de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.

15.5 Propietat intel·lectual dels treballs
Quan la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte comporti el desenvolupament o
posada a disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial,
aquests seran cedits al Consell Comarcal del Ripollès, de conformitat amb allò que determina
l’article 308 de la LCSP.

En conseqüència, la propietat intel·lectual de tots els treballs que es generin durant la
prestació dels serveis objecte d’aquest contracte, serà exclusivament propietat del Consell
Comarcal del Ripollès, inclosa la documentació generada en qualsevol element i format, amb
especial menció de les fotografies i vídeos.

El contractista serà responsable de qualsevol reclamació relativa a la propietat intel·lectual,
industrial i comercial que pugui realitzar un tercer, en relació amb la informació i
documentació que continguin els productes objecte d’aquest contracte. Així mateix, el
contractista haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal del Ripollès de tots els danys i
perjudicis que es puguin originar a causa de la interposició de reclamacions en aquest sentit,
incloses les despeses que se’n derivin.
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16. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es preveuen com a possibles causes de modificació del contracte, les següents:
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En el marc del que determina l’article 308 de la LCSP, el Consell Comarcal del Ripollès podrà
autoritzar l’ús d’aquests productes als ens que té adscrits, així com als ajuntaments i resta
d’organismes i entitats pertanyents al sector públic.
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Aquesta cessió amb caràcter d’exclusivitat al Consell Comarcal del Ripollès, inclou la totalitat
dels drets d’explotació dels treballs que puguin sorgir objecte d’aquest contracte, inclosos els
drets de comunicació pública, reproducció, transformació o modificació o qualsevol altre
dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de propietat
intel·lectual.

APROVAT



L’increment o el decrement del nombre d’alumnat matriculat que, d’acord
amb l’interès públic, impliqui una reducció o ampliació de la jornada del
professorat o la contractació de nou professorat entre els diferents nivells
educatius contemplats al plec de prescripcions tècniques.
Tanmateix, l’increment o disminució de l’alumnat fins a un 5,00% del total no
implicarà la modificació del preu del contracte. Un increment o disminució
per sobre d’aquest 5,00% requerirà la tramitació de l’expedient de
modificació del contracte d’acord amb les previsions fixades en el plec de
clàusules.



Per l’increment o disminució d’activitats i/o serveis.



Aplicació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut que dictin les
autoritats sanitàries i educatives, tant a nivell d’higiene, com de protecció
dels treballadors i d’organització dels usuaris del servei (distància, reducció
de grups, entre altres).

El límit màxim pel total de les modificacions contractuals de les previstes s’estableix a
33.979,67 euros, que es correspon amb el 20% del pressupost base de licitació.

Les possibles modificacions no poden comportar en cap cas introduir preus unitaris no
previstos al contracte.

La persona responsable del contracte correspon al cap d’Àrea de Serveis a les Persones, a qui
correspondrà supervisar-ne la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades,
d’acord amb les prescripcions tècniques particulars reguladores d’aquest contracte, deixant
de banda l’adopció de decisions que corresponguin a l’atribució exclusiva de l’òrgan de
contractació.
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18. SUBCONTRACTACIÓ
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17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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A pesar de les modificacions previstes en els punts anteriors, davant la incertesa actual
provocada per la pandèmia de la COVID-19, resulta complex preveure les matriculacions o
baixes de l’alumnat a l’Escola Comarcal de Música. En aquest sentit, i per tal de garantir el
dret d’accés i la igualtat d’oportunitats entre els usuaris que vulguin fer ús del servei, existeix
la possibilitat que s’hagin d’adoptar modificacions que en aquest moments és impossible
determinar l’abast que tindran.

APROVAT

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits establerts als articles 215 i següents de la LCSP, però
únicament en l’execució de prestacions accessòries.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit al Consell
Comarcal, després de l’adjudicació del contracte o, com a màxim abans de l’inici de la seva
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot
indicant la part de la prestació a subcontractar, la identitat del subcontractista, les dades del
contacte i els representats legals del subcontractista, així com el justificant de l’aptitud
d’aquest per executar-la, de conformitat amb l’establert per la normativa i que no està incurs
en cap supòsit de prohibició per contractar.
19. REVISIÓ DE PREUS
No s’admet la revisió de preus.

20. TERMINI DE GARANTIA
No s’estableix un termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte.
21. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions
molt greus, greus i lleus.
21.1. Règim d’infraccions:
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A) Infraccions molt greus:


La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.



L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o
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Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a
les exigències especificades en els plecs reguladors de la contractació.
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El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els
termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials que s’hagin establert. El règim de
penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.

APROVAT

per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen
l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.


Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del personal
designat a l’efecte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.



L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestació del servei.



L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a
les derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin
participant en l’execució del servei.



L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.



Reincidència en la comissió de dues faltes greus.

Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte.



No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.



No respectar els acords i les normes de confidencialitat.



No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.



Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o
subcontractista establertes als plecs.



Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de
contractació.



L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestació del servei.
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B) Infraccions greus:

APROVAT



L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades
de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la
prestació del servei.



L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.



La no-aportació de la declaració responsable indicant que té en el seu poder la
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun
dels treballadors que executen aquest contracte.



Reincidència en la comissió de dues faltes lleus.

No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o
irregularitats en la prestació del servei.



No posar en coneixement del responsable del contracte, amb caràcter previ, la
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària
relativa a l’objecte d’aquest contracte.



Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.



Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació del
servei.



L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.



Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les
obligacions o condicions establertes en els plecs reguladors de la contractació.

21.2. Règim de penalitats contractuals
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C) Infraccions lleus:

APROVAT

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, prèvia
audiència al contractista, la imposició de les següents penalitats contractuals:
A) Per infraccions molt greus:


Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10,00 % com a màxim
del preu d’adjudicació

B) Per infraccions greus:


Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 5,00 % com a màxim del preu
d’adjudicació, per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

C) Per infraccions lleus:


Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 2,50 % com a màxim del preu
d’adjudicació, per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

De conformitat amb l’article 192 LCSP, la totalitat de les penalitats no pot ser superior al 50
% del preu del contracte.

D’acord amb el què preveu l’art. 28 de la LCSP, s’emet el present informe i s’adreça a
Gerència, Intervenció i Secretaria, per tal que es doni tràmit a l’expedient, s’emetin els
informes que siguin necessaris i es pugui procedir a l’aprovació dels plecs i a la licitació del
contracte esmentat per part de l’òrgan competent.
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Cap d’Àrea de Serveis a les Persones
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Ripoll, signat i datat electrònicament
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En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
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ANNEX I. PREVISIÓ ALUMNAT
APROVAT
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ANNEX II. DESPESES DE FUNCIONAMENT
APROVAT

