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Avinguda Generalitat, 70
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08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

INFORME
ÀREA:
SECCIÓ:
EXPEDIENT:
INTERESSAT/DA:
ASSUMPTE:

RESOLUCIÓ A ADOPTAR PER:

DRETS CIVILS I CIUTADANIA
COL·LECTIUS SOCIALS I CULTURA
N774210006
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
DESCRIPCIÓ DE FETS PER TAL QUE L’ORGAN DE
CONTRACTACIÓ VALORI LA POSSIBLE REVISIÓ DE
LA
LICITACIÓ SERVEI PEDAGÒGIC ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
ÒRGAN COMPETENT

Exposició de fets:

AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la
capçalera.

Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de març de 2021,
es va aprovar iniciar expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert, per raó de
la quantia, subjecte a regulació harmonitzada, i mitjançant tramitació urgent, pels motius
d'interès públic degudament justificats a l'informe emès, del servei pedagògic de l'Escola
municipal de música de Barberà del Vallès, i així mateix també es van aprovar els
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que regirien per a la selecció, adjudicació i execució del contracte.
La convocatòria de licitació es va publicar al perfil del contractant en data 11 de març de 2021,
fixant-se el termini màxim per a presentar proposicions fins el 30 de març de 2021, conforme
preveu la clàusula XIX del plec de clàusules administratives particulars.
En data 18 de març de 2021, a petició de l'equip de docents que actualment presten servei en
l’empresa actualment adjudicatària del Servei Pedagògic de l'Escola municipal de música de
Barberà del Vallès, es desenvolupà una reunió entre aquestes i els tècnics i polítics de
referència del servei, on els treballadors de l’empresa adjudicatària van exposar alguns
dubtes, sobre aspectes de la nova licitació recollits en els plecs. Entre d’altres qüestions, van
manifestar les següents:
- Si existia la possibilitat de modificar i/o ampliar les fòrmules per a la justificació de la
solvència econòmica de les empreses licitadores, que permetessin la participació a la licitació
d’un marge d’empreses més ampli.
- Van plantejar dubtes sobre l’adequació de l’estimació del càlcul econòmic establert
als plecs de la licitació i les variacions de preus/hora/servei respecte a l’estimació econòmica
que s’havia realitzat en l’anterior licitació del servei l’any l 2019.
- Necessitat de clarificar la durada del contracte i la seva vigència (sobretot en
referència al mes d'agost).

Igualment, en data en data 22 de març de 2021, a petició d'una empresa interesada, es va dur
a terme una reunió telemàtica, correctament publicada al perfil del contractant, per donar
resposta a alguns dubtes sobre el projecte pedagògic de l'EMM de Barberà del Vallès, i sobre
la licitació en marxa; entre els que hi van constar:
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- possibilitat de treball comunitari
- linies de futur de l'EMM de Barberà del Vallès
- projecte de creixement de l'EMM de Barberà del Vallès
Atesos els fets exposats, amb l’objectiu de donar el màxim de transparència a les possibles
empreses licitadores i concretar en els plecs alguns dels dubtes exposats durant el període de
presentació d’ofertes, tenint en compte la imminent finalització del periode de presentació de
propostes i que a la data de realització d’aquest informe encara no s’ha presentat cap oferta en
forma, es considera adequat revisar i aclarir alguns aspectes de la informació relativa a la
licitació referida, en els termes que això sigui possible.

AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la
capçalera.

En aquest sentit, des dels seveis tècnics municipals de l'àrea de Drets civils i ciutadania, es
PROPOSA a l’òrgan de contractació que valori els fets exposats i prèvia revisió dels serveis
tècnics i jurídics municipals prengui la decisió que consideri més adient per tal de revisar i mirar
d'aclarir la informació que pugui donar peu a clarificar els dubtes recollits en les diferents
manifestacions i agents exposats.

Barberà del Vallès, 26 de març de 2021

Jordi Freixas Garcia
Cap de la secció de Col·lectius socials i cultura

Lluis Carol Andrés
Cap de l'àrea de Drets civils i
ciutadania

