Per Decret de l’Alcaldia 2019-0776,a de data 4 de juliol de 2019, ha aprovat el Plec de
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir
la licitació del contracte de concessió de la gestió del servei públic de l’escola
municipal de música tradicional de l’Arboç, obrint-se un termini de 15 dies a comptats
des del dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per la
presentació d’ofertes.
Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Arboç
b) Dependència: Secretaria
c) Núm. d’expedient: 1222-2019
Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Prestació del servei
d’escola Municipal de Música
Tradicional de l’Arboç
b) Lloc d’execució : l’Arboç
c) Termini: 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Procediment: obert
b) Tramitació: ordinària
Pressupost base de la licitació: 42.6000,00 euros IVA exempt. El valor estimat del
contracte serà de 85.200,00 euros.
Garantia definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació del contracte.
Obtenció de documentació i informació :
1) Obtenció de documentació:
a) Entitat: Ajuntament de l’Arboç
b) Domicili: C/ Major, 26
c) Localitat: L’Arboç
d) Telèfon: 977 67 00 83
e) Fax. 977 67 02 57
f) http://arbocenc.eadministracio.cat/contractor-profile-list
2) Data límit d’obtenció de documents i informació: la fixada com a límit per a la
presentació d’ofertes.
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Requisits del contractista : Els que figuren a la clàusula catorzena dels plecs de
clàusules administratives particulars.
Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 15 dies comptats des del dia següent de la publicació de
l’anunci en el perfil del contractant.
b) Documentació a presentar: la que figura al plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: els licitadors hauran de preparar i presentar les ofertes
obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació
d’ofertes de la Plataforma del perfil de Contractació de la Contractació Pública de
la generalitat de Catalunya.
d) Entitat: Ajuntament de l’Arboç
e) Domicili: carrer Major, 26
f) Localitat i codi postal: l’Arboç - 43720
Obertura d’ofertes :
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de l’Arboç
Domicili: carrer Major, 26
Localitat: l’Arboç
Acta: a partir del cinquè dia després de la fi del termini de presentació de
proposicions.

Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
Criteris que cal tenir en compte en l’adjudicació del concurs i ponderació atribuïda
A) CRITERIS VALORATS MITJANÇANT FÓRMULA:

Es puntuaran amb zero punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost base de
licitació, obtenint la màxima puntuació aquella que presenti la contraprestació més
baixa. La resta d’ofertes seran avaluades aplicant la següent fórmula:
X=(A/B)x75 punts
A = oferta més avantatjosa per l’Ajuntament
B = oferta valorada
B) CRITERIS VALORATS MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:
Valoració del projecte de gestió o memòria descriptiva: fins a 15 punts
Respecte del projecte de gestió o memòria descriptiva de l’Escola de Música es
valoraran especialment els següents aspectes:

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Codi Validació: 6Y43XP7PWJKRML59PWQJWSZFN | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Oferta econòmica: fins a 75 punts

a) Projecte Educatiu (5 punts)
b) Organització i serveis complementaris (2 punts)
c) Aspectes pedagògics (3 punts)
d) Millores en el servei (5 punts)
Preferència en l’adjudicació en cas d’empat: L’ordre de prelació en cas d’igualació de
proposicions econòmicament més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius d’adjudicació serà el previst a l’article 147 de la Llei 9/2017:
1. A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en
el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número
de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge.
2. A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i requisits
establerts a la Llei 9/2017.
3. A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i
d’acord amb els criteris i requisits establerts a la Llei 9/2017.
4. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures
que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el
mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
5. A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.

Joan Sans i Freixas
L’Alcalde
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6. En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.

