El 4 d'abril de 2019, la Junta de Govern Local ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la licitació
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per a l’adjudicació
del contracte per a la prestació del servei de gestió, direcció, prestació de docència i
gestió comptable de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta.
S’anuncia la licitació, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Llagosta
b) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
c) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d'Educació
2. Objecte del contracte
És objecte del contracte la contractació de la gestió, direcció i prestació de
docència de l'Escola Municipal de Música de La Llagosta així com la gestió
comptable , el control i cobrament de les quotes i preu públics aprovats per
l’Ajuntament de la Llagosta.
Les prestacions objecte d’aquest contracte s’ajustaran a les determinacions dels
plecs, als reglaments i instruccions que pugui dictar l’Ajuntament en aquest àmbit i
a la normativa vigent que sigui d’aplicació.
3. Durada del contracte
La durada del contracte és de dos anys, comptadors a partir de l'1 de setembre de
2019. Així mateix, aquest contracte pot ser objecte de dues pròrrogues, d'un màxim
d'un any cadascuna.
4. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert no subjecte a regulació harmonitzada
5. Tipus de licitació
El tipus de licitació s’estableix en el preu, millorable a la baixa i exempt d'IVA, de
cent seixanta-cinc mil sis-cents quatre euros amb trenta-sis cèntims (165.604,36
€), per tota la vigència del contracte.
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ANUNCI
Procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte per a la prestació
del servei de gestió, direcció, prestació de docència i gestió comptable de
l'Escola Municipal de Música de la Llagosta

6. Garanties
Provisional: Exempt
Definitiva: El 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
7. Obtenció d’informació i documentació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de la Llagosta
Domicili: Plaça d’Antoni Baqué, núm. 1
Localitat i codi postal: la Llagosta, 08120
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Correu electrònic: garciaojm@llagosta.cat
Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al 16 d'abril de 2019,
sis dies hàbils previs a la data final de presentació de proposicions.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula 17a del plec de
clàusules administratives particulars
b) Lloc de presentació: Ajuntament de la Llagosta
c) Data límit: 26 d'abril de 2019
9. Criteris de solvència
Solvència econòmica
Disposar d’un volum anual de negocis per import igual o superior a (100.000 €)
cent mil euros, IVA exclòs.

Aquest requisit s’ha d’acreditar amb el compte de pèrdues i guanys dels comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s’hagin
d’inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Quan un licitador recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa als criteris
relatius a la solvència econòmica i financera, el licitador i les entitats esmentades
seran solidàriament responsables de l’execució del contracte.
En tot cas, els documents que acreditin el compliment d’aquest epígraf han de ser
originals, còpies legitimades per un notari o fedatari públic o còpies compulsades
per l’Administració. No s’admeten fotocòpies.
Solvència tècnica i professional
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L'esmentat volum anual de negocis és referit al millor exercici dintre dels tres últims
disponibles.

Experiència en la realització de serveis del mateix tipus o naturalesa al que
correspon l’objecte del contracte, tals com estudis de mercat, dinamització
territorial, plans estratègics o desenvolupament local, que s’acreditarà mitjançant
la relació dels principals serveis efectuats durant els tres últims anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte,
indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos essent un
requisit mínim que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior a 100.000 euros, IVA exclòs.
Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació a la que pertanyin
els uns i els altres, i en la resta de casos a la coincidència entre els dos primers
dígits dels seus respectius codis CPV.
Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el
destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració l'empresari.
Així mateix, caldrà acreditar la solvència tècnica i professional mitjançant
l'acreditació de la titulació mínima del personal assignat a l'execució del contracte,
en els termes previstos a la clàusula setena del Plec de prescripcions tècniques.
10. Criteris d’adjudicació
1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor. Fins a 70 punts.

1. Oferta formativa on constin la didàctica a utilitzar, els objectius de cada
programa, les disciplines que els conformen i la descripció dels criteris
metodològics, d’organització i d’avaluació. Fins a 10 punts.
2. Caràcter innovador de les propostes didàctiques dels ensenyaments a impartir.
Fins a 15 punts.
3. Proposta de gestió i funcionament de l’escola (professorat necessari, ràtios,
alumnat, horaris, etc.), així com la seva missió i interacció amb el municipi. Fins
a 15 punts.
4. Proposta d’accions que facilitin la incorporació d’alumnat de nous grups i
possibilitin la integració d’alumnes amb diversitat funcional. Fins a 15 punts.
5. Millores diverses relacionades amb l’objecte del contracte que aportin un valor
afegit al projecte i que no suposin cap cost addicional per l’Ajuntament. Fins a
15 punts.
2. Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 30 punts.
Oferta econòmica. 30 punts. Es puntuarà tenint en compte els següents criteris:
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Projecte de gestió: Fins a 70 punts

La proposició econòmica que sigui igual al pressupost de licitació es valorarà amb
zero punts, i la reta d'ofertes es valorarà proporcionalment.
11. Mesa de contractació
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.
12. Comitè d'experts




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.

La Llagosta,
Document signat electrònicament
L'alcalde
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