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1.- Francesc Alsina Cantalozella (TCAT) (Director de l'Escola Municipal de Música Josep Carbó), 21/04/2022 18:42

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ
Memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’acord amb el que preveuen
els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
1.- Identificació de l’expedient
Servei d’afinació integral dels pianos de l’EMM Josep Carbó (Exp. X2022001003)
2.- Justificació de la necessitat del contracte:
Que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners disposa de l’Escola Municipal de
Música Josep Carbó ubicada dins de l’edifici del Centre Municipal d’Educació en el
carrer Sant Sebastià, 91-93 de Santa Coloma de Farners.
Des de l’escola s’ofereix l'aprenentatge de diferents instruments musicals, entre els
quals hi ha els pianos. L'EMM Josep Carbó de Santa Coloma de Farners disposa a les
seves aules de 6 pianos verticals.
Aquests instruments són molt costosos i tenen una maquinària interna molt delicada.
El seu ús continu dins d’una escola de música amb el desgast que això comporta i els
canvis de temperatura i humitat que hi ha a les aules, fa necessari un manteniment
tècnic acurat i regular.
La seva afinació i repàs de mecànica interna, poden assegurar el seu bon rendiment i
allargar al màxim la seva vida, evitant així una innecessària compra de nous
instruments.
3.- Justificació de la insuficiència de mitjans:
Que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners no disposa ni de personal ni de mitjans
especialitzats per dur a terme els serveis objecte d’aquesta contractació, per aquest
motiu, és necessari contractar el servei d’afinació integral.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4.- DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
a) Objecte del contracte:
És objecte d’aquest contracte el servei de manteniment integral dels pianos de l’EMM
Josep Carbó de Santa Coloma de Farners.
Per tal de definir d’una manera més acurada els serveis de manteniment integral del
conjunt de pianos a realitzar durant la vigència del contracte, es descriuen els serveis
que s’han de prestar:
a) Serveis d’afinació completa.
Totes les tasques necessàries perquè els pianos estiguin en condicions òptimes per a
la seva utilització diària.
1. Revisió de cadascun dels instruments.
2. Manteniment de l’harmonització de forma adequada i equilibrada, produint el
mínim desgast possible en els martells dels pianos.
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3. Neteja anual general de l’interior de tots els pianos.
b) Serveis de manteniment mecànic i reparacions
Tots els serveis de manteniment mecànic o reparacions que siguin necessaris per a
l’òptim funcionament dels pianos. A títol orientatiu:

1. Reposició immediata de cordes per trencament accidental o fortuït.
2. Regulació mecànica general.
c) Serveis d’assessorament

1. Assessorament per a l’adquisició o lloguer d’un nou piano
2. Assessorament per dur a terme reparacions més profundes en els pianos
b) Codi CPV:
La codificació objecte d’aquest contracte és 50860000-1 Serveis de reparació i
manteniment d’instruments musicals.
c) Durada del contracte:
La contractació tindrà una durada de dos anys a comptar a partir del dia següent a la
formalització del contracte.
El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, per dos anys més, en
pròrrogues d’un any, fins a un màxim de quatre anys. La pròrroga serà obligatòria per
l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos de
preavís a la finalització del termini de duració del contracte, d’acord amb el que
disposa l’article 29 de la LCSP.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

d) Pressupost base de licitació:
L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 1.600,00 euros al que
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 336,00 euros, la qual cosa
suposa un total de 1.936,00 euros.
Anualitat
1
2
Total

PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Import sense IVA
IVA
800,00 €
168,00 €
800,00 €
168,00 €
1.600,00 €
336,00 €

Import amb IVA
968,00 €
968,00 €
1.936,00 €

e) Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen els articles 101 i
concordants de la LCSP, és de 3.200,00 euros, IVA exclòs. Aquest valor estimat
correspon al preu de dos anys de contracte, més la pròrroga de dos anys previstes en
el plec de clàusules administratives.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Preu dos anys contracte
1.600,00 €
Pròrroga de dos anys més
1.600,00 €
Total
3.200,00 €
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f) Revisió de preus:
No s’admet la revisió de preus.
g) Procediment de licitació:
La contractació es tramitarà de forma ordinària i el contracte no està subjecte a
regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat és inferior a 214.000 euros.
La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels
termes del contracte, d’acord amb l’article 156 de la LCSP.
h) Divisió de l’objecte del contracte en lots: No
i) Consignació pressupostària amb càrrec a les partides següents:
L’import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.16.3260.21300 del
vigent Pressupost Municipal.
j) Criteris per a l’adjudicació del contracte:
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu
k) Persona responsable del contracte: Director de l’Escola Municipal de Música
Josep Carbó
l) Modificacions del contracte: No
m) Subcontractació: No
n) Resolució: La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen
en el plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i en els fixats en els
articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
i serà causa específica de resolució del contracte la comissió d’infraccions o faltes molt
greus previstes en l’esmentat plec.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
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n) Règim sancionador: Si

