RELACIÓ DE FETS
1. Amb la finalització del curs escolar 2018-2019, fineix el contracte de gestió de l'Escola
Municipal de Música de la Llagosta.
2. El 5 de març de 2019, la cap de la Unitat d'Educació ha emès informe econòmic i de
necessitat en relació amb la necessitat de disposar d'un servei integral que atengui els
recursos per a la prestació del servei d'escola de música de l'Ajuntament, així com el seu
cost anual, termini de durada i criteris d'adjudicació proposats, entre d'altres.
3. Procedeix l’inici de l’expedient de licitació per a l’adjudicació de l’esmentat servei.
FONAMENTS DE DRET
1. El negoci jurídic objecte de contractació es classifica com un contracte administratiu de
serveis, d’acord amb les previsions de l’article 17, en relació amb el 25 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP.
2. L'article 131.2 de la LCSP disposa que l'adjudicació dels contractes es realitzarà,
ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi de
millor relació qualitat-preu, utilitzant el procediment obert de manera preferent.
3. L'article 156 i ss de la LCSP regula les condicions de tramitació del procediment obert.
4. L'article 19 de la LCSP estableix la definició dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, complementada per l'article 22, en el cas dels contractes de serveis
adjudicats per, entre d'altres, les administracions locals.
En el cas concret que ens ocupa, el servei objecte de contractació és un dels serveis
especials especificats a l'annex IV de la pròpia llei, amb la qual cosa, li és aplicable el
llindar econòmic previst a l'apartat c), de l'article 22.1, concretament, 750.000 euros, de
valors estimat.
Sobre aquest respecte, el preu estimat del contracte proposat, atenent a la valoració
econòmica de l'informe emès per la cap de la Unitat d'Educació i el termini de durada
previst al contracte, es calcula en 331.208,72 euros, amb la qual cosa, cal concloure que
no es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada.
5. La Disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP, referent a les competències
en matèria de contractació en les entitats locals, estableix que és competència de
l'Alcaldia la contractació dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessions
d'obres i de serveis i contractes administratius especials, quan el seu valor estimat sigui
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i aquells contractes de caràcter
plurianual que no tinguin una durada superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses.

Ajuntament de La Llagosta
Plaça Antoni Baqué, 1, La Llagosta. 08120 Barcelona. Tel. 935603911. Fax: 935741142

1

Codi Validació: 3AD2WRA4E42RXJN5N3DNW9Z23 | Verificació: http://llagosta.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Eva Redondo Ramírez (1 de 1)
Secretaria acctal.
Data Signatura: 11/03/2019
HASH: 7447a4d1dc43a1cdf631452649ed3013

INFORME de la secretària general accidental en relació amb l’expedient de
contractació per a l’adjudicació del servei de gestió, direcció, prestació de docència i
gestió comptable de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta

En aquest cas, el contracte que es planteja te un valor estimat inferior al 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i es planteja un contracte amb una durada inicial de 2
anys i dos possibles pròrrogues d'un màxim d'un any cadascuna, amb la qual cosa,
estaríem en una durada màxima de 4 anys, amb la qual cosa estaríem dintre de l'àmbit
competencial de l'Alcaldia.
6. El Decret d’Alcaldia 409/2015, de 29 de juny, publicat al BOPB, de 17 de juliol, per raó
del qual es delega en la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència per a
l’exercici, en matèria de contractació, de totes les competències que corresponguin a
l’Alcaldia atenent a les previsions del Text Refós Llei Contractes Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per això,
INFORMO:
Que la corporació pot procedir a licitar, mitjançant acord favorable de la Junta de Govern
Local, l’expedient de contractació per a la prestació del servei de gestió, direcció, prestació
de docència i gestió comptable de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, sempre i quan hi hagi la
corresponent consignació pressupostària.
No obstant, la Corporació resoldrà
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