INFORME DE LA CAP D’UNITAT D’EDUCACIÓ

Data: 28/2/2019
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
En data 21 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la contractació de
Musicop, SCCL per a la prestació del servei de gestió, direcció i prestació de
docència de l’Escola Municipal de Música de la Llagosta.
El punt 5 del plec de clàusules administratives indica que el contracte comprèn la
prestació del servei durant tres anys, amb inici al curs escolar 2015-2016 i finalització
amb el curs escolar 2017-2018, i preveu la possibilitat de portar a terme una pròrroga
d’un any, per cobrir la prestació del servei durant el curs escolar 2018-2019.
El 26 de juliol de 2018, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de
la Llagosta va aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de gestió,
direcció i prestació de docència de l'Escola Municipal de Música, a Musicoop, SCCL,
per un termini d'un curs escolar, que comprèn el curs escolar 2018-2019.
Atès els antecedents, és necessari i adient disposar d’un servei integral que atengui
els recursos per a la prestació del servei d’escola de música d’aquest Ajuntament dins
el marc de la regulació educativa i el seu projecte educatiu de centre, ajustat al
contingut de les escoles de música d’arreu de Catalunya i que alhora permeti millorar
la gestió del servei municipal optimitzant els recursos tècnics, econòmics i
administratius.
OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d'aquest plec és la contractació, sota la modalitat de contracte de serveis, del
servei de l’Escola Municipal de Música de l'Ajuntament de la Llagosta. Aquest servei es
prestarà en un centre municipal.
Les prestacions objecte d'aquest contracte s'ajustaran a les determinacions dels plecs
de condicions, als reglaments i instruccions que pugui dictar l'Ajuntament en aquest
àmbit i a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació.
El servei objecte del contracte és de titularitat municipal, que el presta en gestió
indirecta, i tindrà naturalesa de servei públic local.
La gestió d’aquest servei públic comprèn:
1.- La docència.
2.- La gestió administrativa.
3.-L’organització, control i gestió tècnica i econòmica, amb el cobrament del
preu públic.
L'edifici on s'ubica actualment l'Escola Municipal de Música de la Llagosta està situat
a la 3a planta del centre cultural i juvenil Can Pelegrí, al carrer Jaume I, núm. 7-9, de la
Llagosta.
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Assumpte: Licitació del contracte de l’Escola Municipal de Música de la Llagosta

Les prestacions objecte d’aquest contracte s’ajustaran a les determinacions dels plecs
de condicions tècniques i administratives i a tota la normativa vigent que li sigui
d’aplicació.
TERMINI DEL CONTRACTE
La durada del contracte és de dos anys, comptador a partir del dia 1 de setembre de
2019. Així mateix, es podran acordar expressament dues pròrrogues d'un màxim d'un
any cadascuna.
CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
La gestió del servei de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta implica la promoció
de l'educació musical de la ciutania, de totes les edats, amb la finalitat de crear i
consolidar l'afició musical en el municipi, el gaudi per la pràctica instrumental i/o vocal i
la participació de la ciutadania en activitats de caràcter musical.
Aquesta educació musical ha de ser vinculada a l’entorn educatiu i cultural, amb un
nivell òptim de qualitat, i esdevenir agent de la participació i la cohesió social,
incorporant un component d’innovació, tant des del punt de vista organitzatiu com
pedagògic.
El disseny del projecte d’escola de música ha d'estar d'acord amb la normativa vigent,
per ser reconegut pel Departament d’Ensenyament.
PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIONS DE SERVEIS

Així mateix, l’Escola Municipal de Música de La Llagosta haurà de comptar amb el
personal de coordinació pedagògica, docent, administratiu i de gestió comptable amb
l’estructura necessària per a cobrir la demanda formativa que es vagi requerint en
cada moment.
Al pressupost es preveu una despesa de 2.000 € anuals per la compra d’instruments
per a l’ús comú a l’aula i/o per al banc d’instruments.
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El servei d’escola de música haurà de comptar amb una plantilla de 6 professors
titulats, que és el mínim exigit pel Departament d’Ensenyament per reconèixer l’EMM.
L’organització flexible d’aquesta plantilla permetrà l’adaptació a les demandes dels
serveis i l’optimització dels recursos humans.

Les previsions de costos per a la contractació a l’any 2019 seria la següent:
DESPESES DE PERSONAL

Professor 1 (amb tasques de Direcció)
(733 hores anuals)
11.410,50 €
Professor 2 (amb tasques de Cap d’estudis) (1120 hores anuals) 16.586,90 €
Professor 3
(634 hores anuals)
9.289,81 €
Professor 4
(406 hores anuals)
5.953,45 €
Professor 5
(404 hores anuals)
5.918,79 €
Professor 6
(247 hores anuals)
3.610,85 €
Administració
(320 hores anuals)
2.072,00 €

SEGURETAT SOCIAL

Total: 18.097,96 €

SUBMINISTRAMENTS

Total: 5.175,00 €

- Subscripcions (ACEM, Gwido)
- Manteniment d’instruments
- Material fungible i d’oficina
- Comunicació (web, fulletons, roll-up)
- Producció d’activitats
- Assegurances
- Riscos laborals
- Internet
- Imprevistos (substitucions i altres)
- Inversió Banc d’instruments

275,00 €
300,00 €
300,00 €
400,00 €
200,00 €
350,00 €
250,00 €
600,00 €
500,00 €
2.000,00 €

SUBTOTAL

78.115,26 €

Benefici industrial 6,00 %

4.686,92€

TOTAL DESPESES

82.802,18 €

INGRESSOS:

Total: 35.360,00 €

Quotes alumnes (90-100 alumnes): 3.536 (referent al mes de desembre de 2018) x 10
mesos

APORTACIÓ MUNICIPAL PREVISTA

Total: 47.442,18 €

82.802,18 € total despeses – 35.360,00 € ingressos quotes alumnes = 47.442,18 €
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Total: 54.842,30 €

APORTACIÓ MUNICIPAL SI EL NÚMERO D’ALUMNES BAIXA DE LA PREVISIÓ
La concesionària emetrà, cada curs escolar, un total de 10 factures, corresponents al
mesos compresos entre setembre i juny.
La facturació del mes íntegre es presentarà dins els cinc primers dies hàbils del mes
següent i s’acompanyarà d’un document amb el llistat individualitzat dels alumnes, el
detall dels estudis i el preu.
La factura emesa pel concesionari no podrà excedir l’import fixat al quadre adjunt i
caldrà la seva validació tècnica abans de l’aprovació de l’obligació i el pagament.
Nombre d’alumnes

Cost promig
alumne/curs

Pressupost anual

Aportació
municipal anual

Aportació municipal
mensual. Facturació

Fins a 60

1.051,97 €

63.118,12 €

39.241,78 €

3.924’18 €

Fins a 70

1.001,87 €

70.131,24 €

42.407,03 €

4.240’70 €

Fins a 80

948,67 €

75.893,37 €

44.368,21 €

4.436’82 €

A partir de 90

920,02 €

82.802,18 €

47.442,18 €

4.744’22 €

màxim

En el cas que, atenent al núm. d’alumnes, el contractista adjudicatari proposi adaptar
la plantilla i el núm. d’hores de servei per tal de cobrir les necessitats existents, caldrá
autorització de l’Ajuntament.
MILLORES A PROPOSAR PEL CONTRACTISTA
Per part del contractista es poden proposar millores i que a títol orientatiu poden ser:

Altres ofertes formatives. Es contemplen com a millora en l'oferta musical al
municipi, vinculades a l'escola de música i gestionades per l'empresa gestora.
Oferta formativa de curta durada i sense sentit de continuïtat en el temps, són
aquelles activitats amb un recorregut igual o inferior a un curs (10 mesos) i sense
sentit de continuïtat, però que tinguin un procés d’intervenció en més d’una sessió:
tallers, cursos, casals, projectes de creació comunitària...
Oferta formativa adreçada especialment a persones adultes, majors de 18 anys,
que comprèn:
 Aprenentatge instrumental en grup i/o individual
 Educació de la veu
 Conjunt instrumental
Atenció individual, oferir classes d’instrument particulars a tots aquells alumnes que,
a consideració del docent, necessitin un reforç, ja sigui per tenir un nivell molt avançat,
ja sigui per què els calgui un complement per assolir un nivell adequat.
Música per a infants, promoure la música per a pares i mares amb infants menors de
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Altres activitats complementaries. Durant el mes de juliol es podran realitzar
diverses activitats: Tallers, casals, colònies per als propis alumnes, col·laborar en
projectes d’extensió cultural i d’educació en el lleure adreçades a tots els nens i nenes
i joves del municipi, formació del professorat.

3 anys per a desenvolupar les primeres habilitats auditives i de motricitat (música i
moviment).
Ensenyaments artístics i culturals, coordinació dels tallers de música amb altres
activitats de formació artística i cultural del municipi. Especial interès en coordinar els
aprenentatge de música, teatre i dansa dins l’àmbit de les activitats culturals del
municipi.
Tallers musicals de ciutat, crear un projecte de tallers musicals vinculat al municipi.
En aquest sentit es buscarà teixir complicitats entre els conjunts instrumentals dels
tallers i en general de l’escola i les formacions musicals que puguin haver en el
municipi (corals, batucades, grallers, geganters, castellers...)
Tastets d’instruments, realitzar tastets d’instruments, per a motivar als infants de la
ciutat a iniciar l’aprenentatge de la tècnica d’un instrument sense cap càrrec ni a
l’administració ni a les famílies.
Música i salut, promoure la música com a element educatiu en l’àmbit de la salut i que
aporta elements beneficiosos per a l’organisme humà (sistemes neurològic, muscular i
immunitari).
En qualsevol cas, les millores proposades pel contractista no repercutiran en el preu
del contracte en concepte del manteniment de l’equilibri econòmic del servei.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Les propostes econòmiques presentades en el procés de licitació del servei es
valoraran d’acord amb els següents criteris com a mínim, llevat d’altres que es puguin
proposar.

2. Projecte de gestió: fins a 70 punts.
L’extensió del projecte de gestió ha de ser com a màxim de 25 pàgines i el contingut
es puntuarà de la manera següent:
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.
La Llagosta
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1. Oferta econòmica respecte a preu base de la primera anualitat. Fins a 30 punts.
La proposició econòmica que sigui igual al pressupost de licitació, es valorarà amb
zero punts, i la resta d’ofertes es valorarà proporcionalment.

