Expedient núm.: 1457/2018
Procediment:
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I POSTERIOR
DIRECCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE
MÚSICA DE VALLDOREIX
Assumpte:
Informe justificatiu de la necessitat de licitació

1. Antecedents
En data 11/1/2021, el tècnic d’educació ha emès informe relatiu a la proposta de
construcció d’una nova escola de música que, en síntesi, descriu:

- L’Escola de Música de Valldoreix és un centre reconegut pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ofereix formació musical
per a infants a partir d’un any, joves i adults.
- L’escola imparteix ensenyaments de música dirigits a la iniciació i a la
formació dels infants, la preparació per a l'accés als estudis
professionalitzadors corresponents, i la continuació de la formació i la pràctica
artístiques no professionals de persones adultes.
- Els estudis que s’imparteixen no són reglats i no comporten l’obtenció de títols
acadèmics o professionals. L’oferta actual inclou instrument (bateria, piano,
guitarra, violí, viola, violoncel, clarinet, flauta travessera, saxo, trompeta i
contrabaix); conjunt instrumental; llenguatge musical; sensibilització; roda
d’instrument; cant coral; musicoteràpia; logopèdia; i educació corporal.
- L’edifici actual va entrar en funcionament l’any 2008, amb 190 alumnes. En el
curs 2020-2021 estan inscrits 265 alumnes, que suposa un increment de
gairebé un 40% en 12 anys.
- Per franges d’edat, el 61,14 % són nens i nenes entre 1 i 11 anys, sent
l’estudi més representatiu l’ensenyament bàsic (6-11 anys) que correspon al
35,85 % del total de l’alumnat. Un 13,96 % de l’alumnat són majors d’edat.
- Segons la procedència dels alumnes, un 33,21% prové de Valldoreix; 60,75%
de la resta del municipi; i 6,04% d’altres municipis (Barcelona, Rubí, Terrassa,
Cerdanyola i Molins de Rei).
- El claustre del centre consta de 19 professors i professores. Es disposa d’una
persona de secretaria amb una dedicació de 22 hores setmanals.
- Horari lectiu: de dilluns a divendres, de 16:30 a 21:00.
- Espais: edifici original de 216 m2 útils, que consta d’una aula polivalent (38
m2), 3 aules de llenguatge (19 m2), 5 aules d’assaig (6-7 m2); sala de
professors (16 m2), despatx (9 m2), vestíbuls (18 m2 i 11 m2), i serveis
higiènics (9 m2). Fora de l’edifici, en un terreny annex, es disposa d’una sèrie
de construccions provisionals: 1 mòdul de 28 m2, 4 mòduls de 14 m2 i una
caseta de 28 m2. Dos dies a la setmana s’utilitza la sala de plens de l’EMD,
de 150 m2.
- El curs 2019-2020, el cost del servei va ser de 310.590,06 €, finançat amb
recursos propis i amb una subvenció de l’EMD de 47.620,87 €.
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Situació actual

Necessitats

Normativa específica
- Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i
de dansa. L’únic requeriment, quant a superfícies, és que les aules no
destinades a la pràctica instrumental individual no tindran una superfície
inferior a 25 m2.
- Com a referència, es té en compte el Reial Decret 389-1992, de 15 d’ abril,
pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin
ensenyaments artístics, que condueixin a l’obtenció de títols oficials:
o Sala de professors (30 m2)
o Despatxos de direcció i activitats de coordinació i orientació (50 m2)
o Sala polivalent (100 m2)
o Aules d’ensenyament instrumental individual (15 m2)
o Cabines d’estudi (8 m2)
o Espais d’emmagatzematge adequats a les necessitats del centre.
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- Donar un millor servei educatiu degut a que l’edifici original ha quedat petit, té
problemes de ventilació, és obsolet i s’ha ampliat els últims anys amb
construccions provisionals.
- Construir un nou edifici per a l’escola de música, deixant l’espai actual a la
seu de l’EMD per a altres usos d’equipament.
- Mantenir el volum actual d’alumnes, tot i que en disposar de més espais
docents i d’aules més grans, permetria acollir fins a un màxim de 330 alumnes
(increment del 25% en comparació amb el curs actual).
- No es planteja, a priori, cap modificació en l’oferta d’ensenyaments ni
d’horaris.
- Proposta d’espais:
o Espais docents: 1 sala polivalent (100-150 m2), 1 aula gran (50 m2), 4
aules mitjanes (30 m2), 2 aules mitjanes (25 m2), 10 aules petites (15
m2) i 2 aules reduïdes (7 m2); total 484 m2.
o Espais administratius i comuns: vestíbul (30 m2), 2 despatxos (15 m2),
sala de professorat (30 m2), sala de reunions (15 m2), serveis higiènics
(10 m2) i magatzems (30 m2); total 145 m2
- Pel que fa als espais docents, passar de 14 espais docents a 20, en general,
més amplis. Augmentar en 6 aules d’instrument, el que permet deixar de
compartir espais i tenir-ne més de pràctica individual i en grup fora de l’horari
estricte de classe. La superfície útil destinada a espais docents passaria de
passaria de 242 m2 a 484-534 m2, el que suposa un increment del 200220%.
- Disposar d’una sala polivalent d’accés independent a la resta de l’escola, que
fora de l’horari del centre pugui acollir altres activitats de l’EMD o d’entitats i
associacions de la Vila. La superfície mínima requerida és de 100 m2, tot i
que seria recomanable una superfície de 150 m2 per incrementar el grau de
polivalència amb altres activitats.
- Pel que fa als espais administratius, engrandir el vestíbul, la zona de
secretaria i atenció al públic, la sala de professorat i els espais
d’emmagatzematge, i guanyar un despatx de direcció i una sala de reunions.

2. Situació urbanística
Per donar solució a les necessitats actuals de l’escola de música, l’EMD planteja la
construcció d’un edifici de nova planta en el terreny de la seva titularitat, situat a la
rambla M. J. Verdaguer, 187, cantonada amb el passatge de Can Bord, contigu al
terreny on actualment hi ha l’edifici que acull la seu de l’EMD, el Punt de lectura i
l’Escola de música.
D’acord amb el Pla general metropolità i amb les determinacions del Pla especial
d’ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la seu de l’EMD de Valldoreix, aprovat en
data 10 d’abril de 2018, el terreny està situat en sòl urbà, qualificat de sistema
d’equipaments comunitaris i dotacions, de nova creació i d’interès municipal (clau 7b),
subzona 2, i té una superfície de 3.260,04 m2.
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D’acord amb l’article 11 del pla especial, les condicions d’edificació a la subzona 7b (2)
són les següents:
- Edificabilitat neta (fase 2): 0,60 m2st/m2
- Ocupació màxima: 60%
- Alçada màxima: 9,15 m, PB + 2PP (+0,30 m per cada planta pis)
- Separació a partions: front Rambla Mossèn Jacint Verdaguer: 5,5m; front al
Passatge Can Bord: 2m; partió sud: 3m; partió llevant: es reservarà un pas de
5m de separació amb l’edifici existent.
- L’ús cultural està admès com a ús principal, havent d’ocupar com a mínim el
60% del sostre edificat.

Plànol O1. Qualificació del sòl i condicions d’edificació
3. Programa de necessitats
D’acord amb l’informe del tècnic d’educació, el nou edifici donarà resposta al següent
programa de necessitats:

Superfície útil total estimada
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ESTIMADA

Requeriments

Superfície

100-150 m2
accés independent

150 m2

50 m2

50 m2

30 m2

120 m2

25 m2

50 m2

15 m2

150 m2

8 m2
accés independent

16 m2

15 m2
15 m2
30 m2
15 m2
10 m2
15 m2

30 m2
15 m2
15 m2
30 m2
15 m2
20 m2
30 m2
691 m2

850 m2

El projecte inclourà les obres d'urbanització immediates a l'entorn de l'edifici, entre les
quals, la vorera en la façana de la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer i l'accés al pati
interior de la parcel·la situat entre l'edifici actual i el nou edifici. Al mateix temps, haurà
de preveure les escomeses independents de serveis.
Urbanització espais exteriors
Vorera rambla M. J. Verdaguer
Espais interiors

350 m2
150 m2

SUPERFÍCIE D’URBANITZACIÓ

500 m2
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ESCOLA DE MÚSICA
Espais
Espais docents
1 sala polivalent
Assajos orquestra, grups instrumentals i
coral. Concerts i actes diversos de petit
format.
1 aula gran
Llenguatge musical, coral, grups
instrumentals i sensibilització.
4 aules mitjanes 1
Llenguatge musical, coral i grups
instrumentals. Espai multimèdia.
2 aules mitjanes 2
Llenguatge musical, grups de cambra,
formació corporal, musicoteràpia i
logopèdia
10 aules petites
Ensenyament instrumental individual
2 cabines d’estudi
Estudi d’instrument
Espais administratius i comuns
Vestíbul
Secretaria i atenció de públic
Despatx direcció
Sala de professors
Sala de reunions
2 serveis higiènics
2 magatzems

El projecte haurà de preveure la possible construcció de l’edifici per fases:
Construcció de fases
Fase 1
Espais docents, administratius i comuns
Fase 2
Sala polivalent, cabines d’estudi, i urbanització
4. Estimació de costos de construcció
Els costos de construcció del nou edifici s’estimen en els següents imports:
superfície
850 m2
500 m2

ràtio
1.231,20 €/m2
153,90 €/m2

Construcció equipament
Urbanització espais exteriors
TOTAL PEM
TOTAL COST PER CONTRACTA, INCLÒS B.I. I D.G. (19%)

cost
1.046.520,00 €
76.950,00 €
1.123.470,00 €
1.336.929,30 €

TOTAL IVA INCLÒS (21%)

1.617.684,45 €

5. Descripció del servei
L’objecte de la contractació és la prestació de serveis d’arquitectura per a la redacció
del Projecte bàsic i executiu i posterior direcció de l’obra de construcció de l’Escola de
música de Valldoreix, promogut per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
La codificació corresponent a la nomenclatura dels contractes públics (CPV) és
71221000 Serveis d’arquitectura per a edificis.
6. Justificació de la insuficiència de medis

Per les raons exposades s’evidencia la necessitat de procedir a la contractació del
servei descrit mitjançant el procediment corresponent, per a que sigui prestat
externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
7. Pressupost base de licitació
El preu base de la licitació s’estableix en 95.000,00 euros, més l’IVA, que es desglossa
en els preus següents:
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIRECCIÓ D’OBRA

74.750,00 € + IVA
20.250,00 € + IVA

No es fan lots atès que per a les tasques de l’assistència tècnica per a la redacció del
projecte i direcció d’obres, la seva divisió en lots podria portar a errors d’execució.
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Els serveis tècnics de l’EMDV no tenen l’estructura adequada i els mitjans necessaris
per prestar directament el servei objecte del contracte.

9. Període d’execució
El període necessari per a l’execució del contracte és de 6 mesos.
9. Procediment de licitació
La licitació s’haurà d’efectuar per concurs de projectes en dues fases amb intervenció
de Jurat, d’acord amb el que disposen els articles 183 a 187 en relació amb l’article
131 i següent de la Llei 9/2017 i amb l’article 11 i següents de la Llei 12/2017, de 6 de
juliol, de l’arquitectura.
El procediment es desenvoluparà en dues fases:
1a fase: selecció de cinc participants que seran convidats a presentar la
proposta tècnica a nivell d’avantprojecte arquitectònic (article 162 de la LCSP).
2a fase: valoració de les propostes tècniques per part del Jurat i selecció de la
proposta guanyadora.
Per al procediment de licitació es preveuen les següents despeses:
PREMIS ALS CONCURSANTS (a raó de 3.000 €)
DIETES DELS MEMBRES DEL JURAT

9.000,00 €
800,00 €

10. Competència de l’EMD de Valldoreix
Es requereix informe jurídic de l‘EMD de Valldoreix i de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès en relació a la competència de l’EMD per a la construcció d’aquest equipament,
i sobre la possible distribució del seu finançament, atès que l’àmbit d’influència de
l’escola supera l’àmbit territorial de l’EMD, ja que un 66% de l’alumnat prové de la
resta del municipi o d’altres municipis.
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El cap d’Urbanisme i Mobilitat,

