Clàusula 1: Objecte de la contractació
És objecte d’aquest plec 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 d’aquest
plec, als reglaments i instruccions que pugui dictar l’Ajuntament en aquest àmbit i a la
normativa vigent que sigui d’aplicació.
Clàusula 2: Ubicació del servei i comprovació d’instal·lacions
1. L’edifici on s’ubica l’Escola Municipal de Música de la Llagosta està situat al carrer
Jaume I, núm. 7-9, de la Llagosta.
2. Els licitadors que així ho desitgin podran conèixer les instal·lacions motiu
d’aquesta licitació, sol·licitant el permís oportú per a la realització d’una visita
prèvia a la presentació de les ofertes.
Clàusula 3: Característiques del servei
La gestió del servei de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta implica les
prestacions pròpies d’aquest tipus d’escola, és a dir, la provisió d’oportunitats
d’aprenentatge i de pràctica musical a tota la ciutadania, a més de la gestió,
control i cobrament de les quotes i preu públics aprovats per l’Ajuntament de la
Llagosta..
En general, l’Escola Municipal de Música de la Llagosta, té com a objectius
pedagògics bàsics, els següents:
a) Crear espais d’aprenentatge i pràctica musical que fomentin la participació de
la ciutadania en projectes artístics.
b) Potenciar la música com un vehicle important d’expressió i comunicació, tant
individual com col·lectiu.
c) Fomentar la cohesió social del municipi a través de l’educació i la pràctica de
les arts escèniques.
d) Dinamitzar culturalment el municipi.
e) Potenciar projectes de pràctica artística interdisciplinària.
f) Cooperar amb els col·lectius, institucions i entitats del municipi per tal
d’intercanviar i fomentar la creació de projectes artístics.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ, DIRECCIÓ, PRESTACIÓ DE DOCÈNCIA I GESTIÓ
COMPTABLE DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA LLAGOSTA

g) Facilitar la integració a l’escola de col·lectius amb necessitats educatives
especials i d’integració social preferent.
L’oferta del servei de l’Escola Municipal de Música de la Llagosta és el conjunt de
programes que s'hauran d’atendre per tal de desenvolupar la necessitat del servei
públic i perquè pugui ser valorada la seva oferta econòmica.
El contractista haurà de garantir els aspectes formatius i pedagògics que quedaran
reflectits en la seva proposta i a la programació general de l’escola.
Clàusula 4: Aspectes organitzatius i pedagògics del servei

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Actualitzar el Projecte Educatiu de Centre cercant una visió educativa i
cultural global i integradora, i adaptant-se en tot el possible a l’entorn social
i cultural del municipi.
Elaborar i mantenir actualitzat un Projecte Pedagògic de Centre compartit
per l’equip docent de l’escola.
Crear un servei d’orientació per al conjunt de l’alumnat i les seves famílies,
en els entorns acadèmic, formatiu, i professionalitzador (si s’escau) atenent
el principi de diversitat, i especificant el model d’atenció que s’oferirà a
l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Garantir un sistema de comunicació interna i externa que sigui eficaç, tant
amb l’alumnat com amb l’Ajuntament i la resta d’agents del municipi.
Fer del treball en equip i la implicació de l’equip docent la principal eina de
desenvolupament institucional.
Gestionar l'assistència dels alumnes matriculats, d’acord amb els criteris i el
barem establerts pel propi Ajuntament.
Facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament.
Adaptar el funcionament del servei al calendari lectiu i horari que estableixi
l’Ajuntament.
Organitzar el treball del personal de forma eficient i motivadora.
Prendre decisions que responguin als objectius fixats i a la millora
continuada del treball que es realitza.
Buscar l’excel·lència i la qualitat en tota l’activitat desenvolupada a l’escola.
Portar a terme periòdicament enquestes de satisfacció de l’alumnat i/o dels
seus tutors i informar a l’Ajuntament per escrit dels resultats obtinguts.
Col·laborar, de la manera més àmplia possible, amb l’Ajuntament en
l’adopció mesures que millorin la gestió diària de l’escola.
Promoure i organitzar activitats de difusió musical (concerts, audicions,
mostres...) amb els grups instrumentals i vocals de l’escola i derivades de
l’activitat acadèmica

Clàusula 5: Oferta formativa
L’oferta formativa bàsica de l’Escola Municipal de Música de la Llagosta s’estructura
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El contractista haurà de garantir els aspectes organitzatius i pedagògics següents:

en:

a) Sensibilització artística (música fins P5)En aquesta primera fase
d’aprenentatge artístic s’optarà per treballar els conceptes bàsics de la
música. En aquest curs es fomentarà la curiositat vers la música, amb
l’objectiu de contribuir des de la pràctica artística al creixement personal dels
infants. Introducció als conceptes bàsics: moviment, ritme, cançó... mitjançant
el joc i exercicis senzills. Descobriment de les qualitats del so, maneig
d’instruments senzills de percussió, audició, moviment, cançó, els ritmes i els
volums.
b) Aprenentatge Bàsic (música per a 1r i 2n)En aquest curs s’haurà d’aprofundir
en els aprenentatges bàsics per a la pràctica de la música, així com presentar
les diferents famílies d’instruments. Experiències musicals per a l’educació de
l’oïda, el ritme, la veu, la comprensió estructural i emotiva de la música, i la
relació amb el grup amb l’objectiu de contribuir al creixement personal dels
infants així com donar les eines necessàries per a permetre’ls continuar
estudis musicals des d’una perspectiva instrumental. Presentació dels
diferents instruments musicals per a fomentar el seu aprenentatge.
c) Aprofundiment i nivell Avançat (3r en endavant)Tocar un instrument és,
juntament amb cantar, una de les experiències musicals que permeten una
major expressivitat. En aquest curs s’haurà de proposar als alumnes a partir
de 3r la possibilitat d’aprendre a tocar un instrument i de tocar-lo amb grup.
També s’hauran de coordinar els diferents cicles per establir un recorregut
d’aprenentatge, assolint en els primers anys conceptes bàsics que ajudin a
l’aprenentatge de l’instrument i la pràctica grupal. Els instruments mínims que
ha d’ofertar inicialment el licitador són: bateria, baix, guitarra, piano i flauta
travessera.
Clàusula 6: Continuïtat del servei
Per no crear fractura entre l’actual oferta del servei, planificació i articulació curricular
de l’escola, el contractista haurà de garantir la continuïtat de les matèries que s’estan
oferint en el moment de la tramitació de la licitació d’aquest contracte. L'empresa
gestora podrà incorporar progressivament les noves propostes de programes i
diversificació de l’oferta, prèvia aprovació de la comissió de seguiment i amb el
vistiplau explícit de l’Ajuntament de La Llagosta.
Clàusula 7: Horari del servei
El contractista elaborarà una proposta d’horari en funció de l’oferta formativa
determinada en cada curs escolar i on hi haurà de constar:
 Horari lectiu
 Horari no lectiu
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1. Oferta formativa de llarga durada i amb sentit de continuïtat. És aquella oferta
formativa superior a un curs, amb sentit de continuïtat en el temps. Són
ensenyaments subjectes a aquest apartat tots aquells programes subvencionables
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.




Horari d’atenció al públic (secretaria i gestió comptable)
Horari de jornada de portes obertes (en cas de que es realitzi).

Clàusula 8: Calendari Escolar
El contractista elaborarà una proposta de calendari que, en general, es regirà pel
calendari lectiu oficial de les escoles públiques i on hi haurà de constar:
 El calendari lectiu
 El calendari de preparació del curs següent i el de tancament del curs anterior.
 El calendari del procés d’inscripció.
 Calendari de cobrament de les quotes.
Els dies festius coincidiran amb els propis establerts pel departament de la
Generalitat de Catalunya competent en aquesta matèria i pels festius locals establerts
per l’Ajuntament i els centres educatius de la Llagosta.
Clàusula 9: Matriculació i seguiment d'assistència de l'alumnat
Per tal d’accedir al servei d’Escola Municipal de Música caldrà haver tramitat la
matrícula definitiva en el centre, dins els terminis i seguint les bases que anualment
aprovi l’Ajuntament de la Llagosta.
La informació i orientació de l'itinerari formatiu per a la matrícula es farà a l'Escola
Municipal de Música, en l'horari establert, i amb una atenció personalitzada.

Clàusula 10: Requisits generals
Aquests mitjans personals hauran de complir els següents requisits:
1) L’equip docent de l’Escola Municipal de Música de la Llagosta ha d’estar
format pel personal del contractista i seran propis d’aquest.
2) A aquests efectes, el contractista haurà de presentar a l’Ajuntament, a l’inici de
la prestació del servei, la relació de personal proposat, juntament amb les
seves funcions i titulacions.
3) Tot el personal haurà de tenir la capacitat tècnica i la formació necessària per
dur a terme l’objecte del contracte.
4) El contractista, a més, assignarà una persona de referència per a la
coordinació continuada amb l’Ajuntament, que s’integrarà a la comissió de
seguiment.
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És responsabilitat de la empresa gestora el control dels alumnes, amb detall de
l’itinerari formatiu i la facturació mensual de les quotes, així com la informació
mensual a l’Ajuntament.

5) Qualsevol modificació en la relació inicial de personal serà comunicada a
l’Ajuntament, aportant les noves dades de personal, juntament amb les
funcions i titulacions. El contractista haurà de garantir el cobriment de les
absències dels seu personal docent, de forma immediata, ja sigui amb
personal substitut o amb propostes temporals de reorganització del serve i que
en cap cas suposarà increment del preu.
6) L’horari del personal s’organitzarà per tal de cobrir l’horari complert d’obertura
del centre i les activitats formatives pròpies i les altres activitats que es
programin dins del marc de possible millores que proposi el contractista, amb
tots els seus serveis.
7) En qualsevol cas, el contractista garantirà com a mínim la composició del
claustre de sis professors/es.
8) En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà demanar la modificació del personal, de
manera motivada, sempre i quan es consideri que no s’adapta a les
necessitats o requeriments necessaris per a la prestació dels serveis objecte
d’aquest contracte.

Clàusula 11: Perfil professional i competències
Atesos els trets d’identitat del servei i les funcions a desenvolupar pel professorat de
l’Escola Municipal de Música, aquests han de tenir la capacitació professional adient i
amb la titulació i coneixement propis pel desenvolupament de la seva tasca. En el
moment de la selecció del professorat es valorarà la formació, experiència i /o
l’especialització, com a mínim en:
a) Formació musical bàsica i general. Experts en música i moviment i/o cant
coral i amb formació específica en alguna de les diverses metodologies de
pedagogia musical activa (Orff, Jaques - Dalcroze, Willemns, Kodály,...).
b) Direcció de conjunts instrumentals de diversos tipus, en competència en
l’àmbit dels arranjaments, la instrumentació i/o la composició aplicada.
c) Pedagogia de diferents instruments amb competències en els diferents
estils o llenguatges musicals i en pedagogia instrumental en grup.
L'empresa gestora haurà de promoure i vetllar per la millora de la formació contínua
5
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les funcions a desenvolupar pel personal docent hauran de ser les
següents:
Docència i programació de la docència.
Avaluació de l’activitat docent.
Tutoria i atenció als usuaris.
Coordinació pedagògica dins l’equip docent o claustre
Gestió acadèmica, si s’escau, dins l’àmbit de responsabilitat propi.
Totes aquelles adients al personal docent que la direcció pugui
encomanar-los.

dels professor/es de música i del seu personal. A tal efecte, dotarà l’equip docent amb
un pla de formació específic que promogui la cohesió de l’equip educatiu, la
consolidació del model pedagògic i la innovació educativa i la gestió integral del
centre.
Clàusula 12: Mitjans personals i requisits de l’equip directiu
1. El servei d’escola de música comptarà, com a mínim, amb la següent plantilla de
personal d’equip directiu:
a) Un director/a destinat a la direcció, coordinació i gestió de l’escola de música.
Representant de l’escola vers el municipi i d'altres agents educatius, culturals i
socials del territori.
b) Un cap d’estudis, dedicat a la planificació, organització i gestió pedagògica i a
vetllar per la innovació i millora de l’escola.
L’organització flexible d’aquesta plantilla permetrà l’adaptació a les demandes dels
serveis i l’optimització dels recursos humans.
2. 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.
Clàusula 13: Aspectes de control i seguiment de la gestió del servei
L’Ajuntament vetllarà pel correcte funcionament del servei d’escola de música, i per
aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció, control i avaluació de l’execució del
contracte.

1.

Abans del 30 d’abril, llevat d’indicació en contrari de l’Ajuntament, i referit al
curs següent:
a) Proposta Pla Anual de Centre (PAC) o programació general anual
b) Proposta de pressupost pel curs següent justificant conceptes de despesa
i ingrés.
c) Proposta de tarifes.

2.

Abans del 30 de setembre:
a) Memòria de gestió i activitats del curs anterior.
b) Memòria econòmica del curs anterior
c) Inventari de béns actualitzat amb indicació de les seves característiques,
valoració econòmica i estat de conservació.

Clàusula 14: Registre d’incidències i qualitat
La direcció del centre enregistrarà les incidències diàries en aquest servei. El registre
6
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En particular, el contractista haurà de facilitar a l’Ajuntament, amb la periodicitat que
es detalla en cada cas, la documentació següent:

d’incidències serà lliurat a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament. En el cas de lesió
o d’altres circumstàncies que es produeixin durant el normal desenvolupament de
l’activitat de l’escola, s’informarà immediatament al tècnic municipal de referència.
El contractista farà una enquesta a final de curs per tal de que els alumnes puguin
opinar sobre el funcionament integral de l’escola. El resultat i/o valoració de l’
enquesta produirà efectes per la implementació de propostes que es puguin demanar
sempre la gestió i el cost d’aquestes ho pugui permetre.
Clàusula 15: Obres i instal·lacions en l'equipament
1. Qualsevol proposta de millora de l’equipament i les instal·lacions de l'Escola
Municipal de Música de la Llagosta s’haurà de proposar a l’Ajuntament i el
contractista no podrà afrontar-les de manera unilateral.
2. En el cas de greu deficiència de l’obra o el mobiliari, l'empresa gestora haurà
d’avisar de forma immediata a l’Ajuntament.
Clàusula 16: Comunicació
1. Comunicació externa
L'escola podrà fer accions de comunicació externa (butlletins, fullets, cartells) sempre
amb l'aprovació prèvia per part de l'Ajuntament.
2. Pàgina web i xarxes socials
L'escola podrà disposar de pàgina web i xarxes socials que seran gestionades per la
mateixa escola, sempre seguint les indicacions de l'Ajuntament i atés el manual
d'usos de xarxes socials municipals. L'Ajuntament custodiarà les credencials d'accés
a les diferents xarxes socials i serà el propietari dels dominis d'Internet si n'hi hagués.

L’escola Municipal de Música de la Llagosta, disposa, en el dia de l’inici de l’activitat,
del material següent:
5 taules de despatx color gris
2 cadires despatx
1 equip de música Daewo amb 2 altaveus
2 pianos
1 tamboret vermell per al piano
1 pissarra petita
3 pissarres grans
1 miralls quadrats
7 tamburets de fusta rodons negres
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Clàusula 17: Inventari

9 butaques quadrats negres
1 taulell llarg blanc
5 suport partitures
1 calaix
4 aparells aire condicionat
3 penjadors en mal estat
23 cadires fusta amb suport negre mà dreta
15 cadires fusta natural
3 armaris alumini
1 ordinador
2 pianos elèctrics
1 taula de mescles
1 bongo
1 pea
1 andúrria
2 panderetes
2 combos
3 patitures peu negres
1 peu partitura acer petita
1 tamboret negre arce petit
1 bateria

1 guitarra espanyola
1 butaca negre piano elèctric allargat Milenium nou
7 papereres
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1 peu partitura negre petit

És responsabilitat de l'empresa gestora, fer un bon ús i potenciar que els alumnes de
l’Escola Municipal de Música de la Llagosta també el facin, essent una obligació
essencial del contracte el retorn, en la data de finalització del contracte, de tot el
material abans esmentat en les mateixes condicions de bon ús en què es lliuren,
exceptuant el desgast natural d’aquests.
La reposició d’aquests materials serà a compte del contractista, que l’amortitzarà i
l’Ajuntament abonarà al contractista la part de l'amortització restant pendent al final
del contracte.

El contractista invertirà anualment 2.000 € per al banc d’instruments, i la reposició del
banc d’instruments sempre anirà a càrrec del contractista.
Tanmateix, el contractista es responsabilitzarà d’aportar el material complementari
que sigui necessari per al desenvolupament regular de l’activitat.
Clàusula 18: Altres prescripcions
1. El contractista es compromet a donar compliment a les prescripcions establertes
per la normativa de prevenció de riscos laborals, essent responsable en el cas
d’accident o perjudici de qualsevol tipus sofert pels seus treballadors durant la
prestació dels serveis objecte d’aquest contracte.
2. El contractista és responsable dels danys causats a tercers durant la prestació
dels serveis objecte d’aquest contracte.
3. L’Ajuntament es fa càrrec de tots els subministres que es disposen a l’edifi on es
presta el servei, com l’aigua, llum, neteja, gas, mobiliari (no instruments de música
9

Codi Validació: 7N65N7FSNJ7MFWKTGYDLM2A9Z | Verificació: http://llagosta.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10

El contractista es farà càrrec de la dotació del banc d’instruments de l’escola, dedicat
al préstec d’aquests instruments a alumnat que s’inicia o, especialment, a aquell
alumnat amb situacions econòmiques desafavorides, i és responsabilitat del
contractista gestionar la utilització d’aquest material per part dels alumnes que el
requereixin.
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ni internet), telèfon fix, pintat, calefacció, consergeria i altres similars i necessaris
per dur a terme el servei de l’Escola Municipal de Música.

