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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULEN EL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT AMB DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ

APROVAT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULEN EL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT AMB DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
1. ANTECEDENTS
L’Escola Comarcal de Música del Ripollès des de la seva creació l’any 2005 té una importància
cabdal per al Consell Comarcal del Ripollès i constitueix una de les seves més decidides apostes
des del punt de vista educatiu, cultural i de cohesió comarcal.
Per resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de
Catalunya de data 2 de setembre de 2010 s’aprovà el projecte de centre de l’Escola Comarcal
de Música del Ripollès, amb el codi 17009059. Des del curs 2016-17 aquest servei es presta de
forma indirecta.
L’Escola Comarcal de Música està adreçada fonamentalment als nens/es i joves de 4 a 18 anys,
si bé en els darrers anys ha anat incorporant un gruix important d’alumnat adult, la qual cosa
es valora com un èxit.

2. INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA





Ripoll: seu central docent i administrativa. Edifici Modest Sayós (Escola
Salesiana), ubicat al carrer Vint-i-set de Maig, núm. 1-5.
Sant Joan de les Abadesses: baixos de l’edifici municipal situat al carrer Pujada
de les Monges, núm. 6.
Ribes de Freser: Casal de Cultura, ubicat al carrer Eres, núm. 6.
Campdevànol: Escola Pirineu, ubicada al carrer Puigmal, núm. 12-18.
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La implantació d’aquestes seus en diferents municipis de la comarca porta implícita la
cooperació econòmica i la implicació dels diferents ajuntaments en la presa de decisions i
garanteix la proximitat del servei als ciutadans.
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2.2 Els cursos d'iniciació -P4 i P5-, es realitzaran a les seus de diferents escoles de Ripoll,
Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses i Ribes de Freser. Més concretament, es realitzaran
a les escoles següents:








Escola Joan Maragall de Ripoll
Escola Salesiana de Ripoll
Escola Tomàs Raguer de Ripoll
Escola Vedruna de Ripoll
IE Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses
IE Ribes de Freser
Escola Pirineu de Campdevànol
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2.1 Els emplaçaments fixats per a al prestació dels serveis són els següents:

APROVAT

2.3. La utilització de les instal·lacions fora de l’horari lectiu requerirà la prèvia autorització de
l’ajuntament afectat i s’haurà de comunicar al Consell Comarcal del Ripollès.

3.- OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA
L’objectiu primordial de l’Escola Comarcal de Música és garantir l’accés de tot l’alumnat a uns
coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació
musical.
Els principis pedagògics que inspiren l’Escola són fonamentalment garantir l’accés inicial de tot
l’alumnat que hi estiguin interessat, en condicions d’igualtat.
L’Escola Comarcal de Música pretén crear i consolidar l’afició musical a la comarca i, per això,
cal desenvolupar una oferta formativa àmplia i oberta, flexible i de qualitat, que pugui atendre
la diversitat d’interessos i necessitats dels ripollesos, tot arrelant-se al territori.
Aquesta formació musical ha d’estar vinculada a l’entorn educatiu, cultural i social de la
comarca i ha d’esdevenir un agent per a la participació i la cohesió social.

4.- OBJECTIUS CONCRETS DEL SERVEI
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a) Desenvolupar una oferta formativa àmplia i oberta, flexible i de qualitat, que pugui
atendre a una pluralitat d’interessos i necessitats dels habitants de la comarca i que
estigui arrelada al territori.
b) L’oferta formativa de l’Escola ha d’estar fonamentada en la diversitat, de tal manera
que permeti l’accés d’alumnat amb necessitats educatives especials i que potenciï
l’alumnat amb expectatives de professionalització.
c) Esdevenir un dinamitzador cultural que promou la vinculació amb l’entorn social i
cultural. L’Escola Comarcal de Música ha de ser el referent comarcal en l’acció
educativa i de sensibilització musical.
d) Realitzar la pràctica instrumental en grup, com a eina impulsora de l’aprenentatge
musical de l’alumnat.
e) Diversificar l’oferta educativa: tant en la pràctica d’instruments com d’estils musicals
diferents. L’oferta formativa ha d’incloure un ampli ventall d’estils i música de diferents
procedències.
f) La planificació anual de l’oferta educativa ha de permetre l’accés a l’alumnat de les
diferents franges d’edat: nens, joves i adults.
g) Fomentar la creació de formacions instrumentals.
h) Impulsar i reforçar l’acció tutorial, les coordinacions entre l’equip directiu i els claustres
de professors. Són un dels eixos principals de l’escola, per donar un servei de qualitat.
i) Potenciar la creació del Consell Escolar, com a òrgan de participació i de consulta sobre
el funcionament ordinari del centre.

5.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
Fonamentalment, l’ensenyament musical que presta l’Escola Comarcal de Música, s’organitza
en els nivells educatius següents:
______________________________________________________________
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Els objectius del servei són els següents:

APROVAT

-

-

Primer nivell inicial i preparatori: l’alumnat treballa la música des dels següents
vessants: motriu, auditiu, vocal i preinstrumental a partir d’una didàctica basada ens
els jocs i l’experiència directa amb la música. L’alumnat adquireix uns coneixements
que es desenvoluparan posteriorment durant l’ensenyament elemental.
Segon nivell elemental: l’alumnat treballa la música des del llenguatge musical, la
cambra, el cant coral i l’instrument.
Tercer nivell: dirigit a aquell alumnat que vulgui continuar els estudis en els
conservatoris de grau mitjà i superior.
Quart nivell: oferir a la població de la comarca activitats lúdiques als afeccionats a la
música a partir d’una orquestra de corda, banda, coral, música moderna i música
tradicional. Les relacions i col·laboracions amb altres àmbits de l’escola ha de ser
constant.

L'oferta educativa es detalla a l'ANNEX I.
6. OBERTURA O TANCAMENT DE GRUPS: LES FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ
DOCENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS
Qualsevol modificació que estigui prevista en el contracte, haurà de donar compliment a allò
estipulat a la clàusula 33 del plec de clàusules administratives i del que es detalla en els apartats
següents d’aquesta mateixa clàusula (fet que constituirà una tramitació prèvia a la possible
incoació de l’expedient de modificació del contracte):

-
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En el cas que el número d’alumnat matriculat generi la necessitat d’obrir nous grups i
augmentar la dedicació docent respecte la prevista en el plec de clàusules administratives, la
direcció de l’escola sol·licitarà per escrit al registre d’entrada del Consell Comarcal, la
convocatòria de la Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès,
la qual, segons l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès de data
04 de juliol de 2017, està integrada per:
La Consellera d’Ensenyament
El gerent
El Cap d’Àrea de Serveis a les Persones

Aquesta comissió, a part de les funcions previstes en aquesta clàusula, tindrà atribuïdes totes
les altres funcions que es fixen en aquests plecs.
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La comissió escoltarà les peticions que traslladi per escrit la direcció, justificant la necessitat de
l’obertura de nous grups i la necessitat d’augmentar les hores de docència del professorat.
La Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès emetrà informe
vinculant, del qual se’n donarà trasllat a la interventora per tal que emeti el corresponent
informe. D’ambdós informes se’n donarà trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del
Ripollès per tal que emeti una resolució autoritzant o no l’obertura de nous grups, la matrícula
de l’alumnat que resti en llista d’espera i la nova despesa associada a aquest increment de
l’alumnat, que serà satisfeta al contractista de forma trimestral.
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a) Major nombre d’alumnat, superior al 5% del total, que requereix obertura de nous grups i
major dedicació de professorat

APROVAT

b) Menor nombre d’alumnat, en més d’un 5%, que requereix tancament de grups i menor
dedicació de professorat
Una vegada finalitzat el trimestre escolar (gener, abril i juliol), la direcció de l’escola elaborarà
un informe amb el número de grups i alumnat matriculat per cadascun dels mateixos, que
haurà de presentar davant la Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música
del Ripollès.
La Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès valorarà el
número de matriculats per cada grup, procurant que a cadascun dels grups se superi la ràtio
de 4 matriculats/grup, a excepció dels grups de les assignatures d’instrument, i també en la
resta d’assignatures a les seus de Campdevànol, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses.
Una vegada, realitzada aquesta valoració realitzarà una proposta de tancament de grups i
reducció de les necessitats docents establertes a la clàusula 1 del plec de clàusules
administratives. D’aquesta proposta se’n donarà trasllat a la intervenció per al seu
coneixement.
Aquesta proposta serà traslladada a la Presidència del Consell comarcal del Ripollès per tal que
emeti una resolució ordenant el tancament de grups i la reducció de la despesa associada a
aquesta disminució de matrícules de l’alumnat que requereix menor dedicació docent.

7.- HORARIS I CALENDARI
7.1. El Consell Comarcal del Ripollès determinarà l’horari i el calendari acadèmic, en consens
amb l’equip directiu de l’escola.
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El contracte té una vigència d’un any (1 de setembre de 2021 a 31 d’agost de 2022), si bé el
calendari docent tindrà una durada de 9 mesos (d’octubre de 2021 a juny de 2022). Durant els
mesos de juliol i setembre es duran a terme les activitats de formació del personal docent,
elaboració d’informes, elaboració de memòries. En definitiva, es duran a terme les activitats
de tancament del curs finalitzat i preparació del curs següent.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte pel termini de 2 anualitats més. Les
pròrrogues s’hauran d’adoptar d’any en any, i serà obligatòria pel contractista, sempre que
s’hagi procedit al preavís amb una antelació mínima de 2 mesos abans de la finalització del
contracte o de la pròrroga vigent.
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7.2. Abans de l’inici del curs, l'adjudicatari haurà de comunicar al Consell Comarcal del Ripollès
el calendari del curs en el qual s’especificaran els horaris dels períodes lectius i no lectius, així
com les festivitats aplicables a cada seu. Aquest calendari haurà de ser autoritzat pel Consell
Comarcal.
L'adjudicatari haurà de comunicar al Consell Comarcal qualsevol modificació que pretengui
introduir al calendari escolar.
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L’Escola Comarcal de Música funcionarà de dilluns a divendres en un franja aproximada
d’activitat docent de 15.00 a 21.00 h. Tot i així, l’horari s’adaptarà en la mesura del possible a
les necessitats de l’alumnat i a la disponibilitat dels espais.

APROVAT

Així mateix, es podrà fomentar la posada en marxa d’activitats formatives de curta durada
(durant el mes de juliol), segons disposició d’hores dedicades a tal efecte i previstes dins del
Pla anual de centre.
7.3. L’adjudicatari és responsable de comunicar als progenitors o representants legals de
l’alumnat, i a l’alumnat major d’edat, la suspensió de les classes, en els casos excepcionals en
què es produeixi o qualsevol canvi d’horari respecte el previst.
L’adjudicatari també haurà de garantir la substitució del professorat en cas d’absència o
malaltia.

8.- PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I OBLIGACIONS QUE SE’N DERIVEN
8.1. Subrogació de personal
De conformitat amb allò previst a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de Treballadors, el contractista
haurà de subrogar el personal a la clàusula 30.1 del plec de clàusules administratives.
L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
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Trimestralment, el contractista haurà de presentar al Consell Comarcal del Ripollès una Relació
Nominal de Treballadors (RNT) mensual del personal adscrit al servei, i així mateix, els
Butlletins mensuals de cotitzacions a la Seguretat Social. L'adjudicatari també haurà de
comunicar les altes o baixes de treballadors.
El contractista designarà una persona responsable per a la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal, fent d’enllaç amb els corresponents serveis comarcals.
Durant la vigència del contracte, el contractista no podrà modificar el nombre de personal
assignat, ni les seves retribucions, ni el seu horari i organització, sense la prèvia i expressa
autorització de l’òrgan de contractació.
8.2. Obligacions laborals
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El contractista haurà de complir la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social i de
prevenció de riscos laborals i qualsevol altra norma de caràcter general aplicable al personal al
seu càrrec.
El Consell Comarcal del Ripollès podrà requerir al contractista l’acreditació del compliment de
les obligacions esmentades durant el termini d’execució del contracte.
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El contractista, abans de l’inici del servei, haurà d’indicar les dades (nom, DNI i categoria
professional) de les persones que s’ha compromès a assignar a l’execució dels serveis en la
seva oferta, i número d’afiliació a la Seguretat Social i la resolució d'alta a la Seguretat Social.
Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació de la resolució d'alta i la Relació
Nominal de Treballadors (RNT). Així mateix, caldrà que aporti la planificació dels seus horaris.
En aquest sentit, caldrà tenir en compte els horaris d’atenció o d’obertura al públic de l'Escola.

APROVAT

El personal que intervingui en la prestació del servei dependrà exclusivament del contractista,
sense que de l’eventual incompliment de les seves obligacions legals o contractuals pugui
derivar-se'n cap responsabilitat per al Consell Comarcal del Ripollès.
8.3. Responsabilitat
El contractista serà responsable dels treballs realitzats pel seu personal, col·laboradors, si
s’escau, i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que
els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre del Consell
Comarcal del Ripollès.
També serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi i de
les conseqüències que es puguin produir per al Consell Comarcal del Ripollès o per a tercers de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució el contracte.
El contractista s’obliga a mantenir actualitzada durant la vigència del contracte, una pòlissa de
responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades pel contractista, amb un capital
assegurat mínim 1.200.000 € per sinistre i any, i de 150.000 € per víctima o, si s’escau, una
assegurança de riscos professionals. Una còpia d’aquesta pòlissa serà lliurada al Consell
Comarcal abans de la signatura del contracte. Aquesta és una obligació essencial d’aquest
contracte.
8.4. Confidencialitat

-

-

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :20/04/2021 18:01:48
HASH:266651B9FD46E65627F8825D7597C90679E99F94

-

-

Consell Comarcal del Ripollès - .Plec de clàusules (TD03_2)

En tot cas el contractista i el seu personal quedaran obligats al compliment del que disposa el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte i de la resta de normes sobre
aquesta matèria i, de forma específica, a les condicions següents:
Utilitzar les dades que formin part dels fitxers o les que reculli per a ser-hi incloses,
només per a la finalitat objecte del contracte.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Consell Comarcal del Ripollès .
No comunicar les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació,
llevat que compti amb l’autorització expressa de la persona responsable del fitxer o
tractament, en els supòsits legalment admissibles.
No fer còpies de la informació a què tingui accés, llevat que sigui necessari per a
l’adequada execució del contracte.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagi
tingut accés en virtut d’aquest contracte, fins i tot després de finalitzada la seva
execució.
Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen
als seus treballadors afectats.

8.5 Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
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El contractista i el personal encarregat de la realització dels treballs estaran obligats a guardar
silenci respecte de les dades, informacions, documents i assumptes o antecedents als quals
tinguin accés i que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

APROVAT

El contractista haurà de complir les disposicions previstes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre
de Prevenció de Riscos Laborals, les modificacions introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de
novembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i la normativa
complementària d’aplicació.
8.6. Per a la determinació dels recursos humans necessaris, cal tenir en compte el personal
directiu, el personal docent i de gestió. L'adjudicatari, d'acord amb la normativa legal vigent,
formalitzarà els contractes laborals escaients per a la correcta prestació el servei.
El personal docent que ha de prestar el servei, ha de complir els requisits mínims de titulació
exigits a la normativa del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i dansa, que exigeix la titulació acadèmica de grau superior d’ensenyaments de música,
o bé les excepcions contemplades a les disposicions transitòries.
Qualsevol modificació que es produeixi en aquesta normativa serà d’aplicació automàtica en
el present plec.
El contractista presentarà trimestralment la relació nominal de treballadors.
El personal que l'adjudicatari contracti i les posteriors modificacions de la plantilla hauran de
ser prèviament comunicades al Consell Comarcal, que les haurà d'autoritzar preceptivament.

9.- BÉNS ADSCRITS AL SERVEI
9.1. La relació de béns adscrits al servei es detalla a l'ANNEX II.
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Abans d'iniciar l'activitat, el Consell Comarcal facilitarà a l'adjudicatari la relació inventariada
dels béns adscrits a l'Escola Comarcal de Música que es cedeixen en ús a l'adjudicatari per a la
prestació del servei, i que serà signada de conformitat per l'adjudicatari.
Qualsevol baixa de l’inventari haurà de ser comunicada al Consell Comarcal, juntament amb el
corresponent informe justificatiu.
9.2. L’adjudicatari facilitarà el servei de préstec dels instruments musicals adscrits a la prestació
del servei a l’alumnat que ho sol·liciti i, a tal efecte, haurà de complir i vetllar per al compliment
de la “Normativa per al servei de préstec d’instruments per a l’alumnat de l’Escola Comarcal de
Música del Ripollès”, que s’adjunta com a ANNEX III .

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
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10.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE
S’establirà una comissió de seguiment i control del servei per garantir l’acompliment de les
condicions establertes, a nivell de la gestió educativa i de gestió de les instal·lacions. Aquesta
comissió constitueix un element de control i millora contínua del servei de l’Escola Comarcal
de Música. Aquesta comissió estarà integrada per:
-

El Conseller/a d’ensenyament i escola de música del Consell Comarcal.
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Tots els béns adscrits al servei revertiran al Consell Comarcal a la finalització de la vigència del
contracte, en perfecte estat de conservació i funcionament, de manera que l'adjudicatari haurà
de reparar o reposar els béns defectuosos.

-

APROVAT

-

Un/a regidor/a de cultura dels Ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses, Campdevànol i Ribes de Freser.
El Cap de l’Àrea de serveis a les persones.
L’equip directiu de l’Escola Comarcal de Música.

La comissió de seguiment es reunirà com a mínim dues vegades durant el curs escolar, la
primera poc després de l’inici del curs, la segona durant el tercer trimestre del curs escolar. En
aquestes reunions es farà un seguiment del compliment del contracte.

11.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATARI

Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta. En cas d'extinció normal
del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de
la gestió.

-

Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, llevat que s'hagin
produït per actes realitzats en compliment d'una instrucció directa del Consell
Comarcal.

-

Tenir cura del bon ordre del servei, dictant les oportunes instruccions, sens perjudici
de les que corresponen al Consell Comarcal. L'adjudicatari haurà d'informar de les
incidències que puguin afectar el desenvolupament de les activitats. L'omissió d'aquest
deure, així com qualsevol altra acció o omissió que pugui anar en detriment de les
obligacions específiques d'aquest plec, podrà donar lloc a la resolució del contracte.

-

Informar el Consell Comarcal del funcionament del servei, com també dels comptes
d'explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió del servei. En aquest
sentit l'adjudicatari estarà obligat a lliurar un exemplar signat de totes les planes dels
estats i comptes anuals en un termini màxim de tres mesos a comptar des del
tancament de l'exercici (curs acadèmic). Si l'entitat adjudicatària desenvolupés
activitats alienes a aquest contracte, els comptes hauran de presentar-se
separadament a efectes d'anàlisi dels mateixos.

-

Prestar el servei per si mateix.

-

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal, que també haurà de fer d'enllaç amb els corresponents serveis
comarcals.

-

Gestionar les activitats educatives i administratives de l'escola d'acord amb les
directrius del Consell Comarcal.

-

Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a
terme, amb la deguda eficàcia, l'objecte del contracte.
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Dur a terme la prestació del servei amb la deguda diligència i organitzar el servei amb estricta
subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis assenyalats,
assumint, formalment, entre altres, les obligacions següents:

Admetre qualsevol alumne/a que compleixi els requisits establerts reglamentàriament
en la utilització dels serveis. El règim d'admissió de l'alumnat serà el que en cada
moment disposi la normativa vigent en matèria d'admissió d'alumnat sostingut amb
fons públics.

-

Garantir que els usuaris disposin de tota la informació pertinent sobre el funcionament
de la instal·lació i que puguin ser atesos de manera adequada.

-

Prestar el servei de l'Escola Comarcal de Música, d'acord amb l'establert en aquests
plecs.

-

L'adjudicatari haurà d'aportar, fent-se càrrec de la totalitat dels costos, la resta de béns
mobles (que no constin a l’ANNEX II) necessaris per al bon funcionament del centre,
com ara estris, llibres, material d'oficina, aparells d'oficina, entre altres.

-

Mantenir en bon estat les instal·lacions i els béns que es detallen a l'ANNEX II.

-

Qualsevol obra de millora o reforma requereix la prèvia autorització del Consell
Comarcal.

-

Fer-se càrrec de totes les despeses del servei objecte d'aquest contracte, excepte les
que són a càrrec del Consell Comarcal o dels Ajuntaments (clàusula 3.2.2 del plec de
clàusules administratives).

-

Garantir la substitució del professorat en cas d’absència o malaltia.

-

La direcció de l’ECM i una altra persona del professorat que es designi, hauran d’assistir
a les sessions que el Consell Comarcal del Ripollès organitzi en matèria d’assetjament
sexual i prevenció, detecció i actuació contra situacions d’assetjaments LGBTIQ.

-

L’adjudicatari mantindrà en tot moment un tracte respectuós amb tot l’alumnat i, a
més, en el cas dels menors d’edat, amb els progenitors i llurs representants legals.

-

En qualsevol difusió d'activitats i serveis de l'Escola haurà de fer constar la titularitat
pública de la mateixa i el logotip comarcal.

-

La col·locació de tanques, rètols o qualsevol element publicitari, ja sigui fix o mòbil,
requerirà l'autorització expressa del Consell Comarcal.

APROVAT

-
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12.- OBLIGACIONS DERIVADES DEL SEGUIMENT DEL SERVEI
L'adjudicatari haurà de facilitar al Consell Comarcal en les dates que es fixen, la documentació
següent:
- Abans de l'inici del curs:
Horari i calendaris
______________________________________________________________
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat

10

Codi per a validació :Q4SNC-9OGQ2-OF5ZL
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 10/29.

Contractar el personal necessari, amb titulació prevista a la clàusula 8.6 d’aquest plec,
per al bon funcionament dels ensenyaments que imparteix l'escola, en funció del
número d’alumnat, i estar al corrent de les obligacions legals, laborals i fiscals.

Consell Comarcal del Ripollès - .Plec de clàusules (TD03_2)

-

APROVAT

Plantilla del personal
Llistat d'alumnat matriculat
Certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals en relació a tots els
treballadors, d'acord amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica
dels menors.
Presentació del Pla Anual de l’Escola Comarcal de Música oferta, o la seva actualització
en el cas de pròrroga.
Llistat relatiu al lloguer d’instruments, on s’hi faci constar l’instrument, l’alumnat i les
dades bancàries per tal de girar l’import corresponent.
Qualsevol canvi en la documentació inicialment aportada haurà de ser presentada de nou i
haurà de comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal per a la seva execució.
- Mensualment:
Factura dels serveis efectivament prestats
Llistat de l’alumnat matriculat, que li sigui susceptible d’aplicació de les bonificacions
d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Escola Comarcal de Música
del Ripollès.
Llistat d’alumnat matriculat, en el cas que es produeixin variacions
- Trimestralment:
Relació nominal de treballadors (RNT) mensual del personal adscrit al servei
Butlletins mensuals de liquidacions de cotitzacions a la Seguretat Social (RLT)
Llistat d’alumnat de P4 i P5 on hi consti el seu municipi d’empadronament
- Abans de la finalització del curs acadèmic:
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- Abans del 31 de juliol:
Memòria de gestió i activitats del curs
Memòria econòmica del curs, comptes anuals
Inventari de béns actualitzat, amb detall del seu estat de conservació.

13. REVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I BÉNS AL CONSELL COMARCAL
13.1 Un cop extingit aquest contracte per qualsevol de les causes previstes amb caràcter
general per la LCSP i pel ROAS, així com les particulars establertes en el plec de condicions, el
conjunt de les millores realitzades en les instal·lacions, revertirà a l'administració que pertoqui.
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13.2 La reversió de la instal·lació haurà de realitzar-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o
gravamen.
13.3 El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se en el termini improrrogable del
mes següent posterior a l'acabament del període pactat.
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Llistat provisional d’alumnat matriculat pel curs següent.

APROVAT

14. LLENGUA VEHICULAR
D’acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, el català, com a llengua pròpia de
Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del
sistema educatiu.
En aquest sentit, les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i
la comunicació amb les famílies i l’alumnat han d’ésser normalment en català. El català també
s’haurà d’emprar en la retolació, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general
que tinguin una relació directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte.
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Ripoll, signat i datat electrònicament.

APROVAT

ANNEX I. OFERTA EDUCATIVA
Oferta educativa
L’Escola Comarcal de Música del Ripollès està estructurada en quatre nivells educatius. Cada
nivell va dirigit a un sector específic de l’alumnat. Actualment consta de quatre seus: la seu
principal que és a Ripoll, la seu de Sant Joan de les Abadesses, la seu de Campdevànol i la seu
de Ribes de Freser.
Itineraris:
A) INICIAL:
En els cursos d’iniciació i preparatori 1 i 2, l’alumnat treballarà la música des dels següents
vessants: motriu, auditiu, vocal i instrumental. A partir d’una didàctica basada en els jocs i
l’experiència directa amb la música, l’alumnat assolirà uns coneixements que es
desenvoluparan posteriorment durant l’ensenyament elemental.
A1) P4 I P5: Les classes tindran una durada de 45 minuts setmanals. Es farà a totes les
escoles de Ripoll, a Sant Joan de les Abadesses, a Ribes de Freser i a Campdevànol.
També a la seu de l’Escola de Música situada a Ripoll. Els professors són itinerants.
Aquesta assignatura és gratuïta per l’alumnat que l’ajuntament del seu municipi
n’assumeixi el cost.

-
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A3) PREPARATORI 2: (7-8 anys) Consisteix en classes col·lectives de llenguatge musical
sensibilització de 45 minuts setmanalment i hi haurà la possibilitat d’escollir entre 4
modalitats de classe d’instrument:
Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.
Individual de 30 minuts.
Talleret col·lectiu de 45 minuts de guitarra, violí, flauta travessera o percussió.
La ràtio mínima d’aquest talleret és de 4 alumnes.

B) ELEMENTAL INFANTIL (estudis reglats ) a partir de 8 anys:

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
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En els cursos de l’ensenyament elemental, els alumnes treballaran la música des del llenguatge
musical, la cambra, el cant coral i l’instrument.
Llenguatge musical: treball de conceptes teòrics, lectura musical, educació auditiva,
conceptes històrics de la música i coneixements dels diferents estils. Cambra: treball
col·lectiu, agrupacions de diferents famílies instrumentals en les quals es treballarà
composició, arranjaments, harmonia i lectura a vista.
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A2) PREPARATORI 1: (6-7 anys) Consisteix en classes col·lectives de llenguatge musical
sensibilització de 45 minuts i tallers de mostra d’instruments de 25 minuts,
setmanalment. En aquesta edat, de manera excepcional, es poden començar les
classes d'instrument, però alguns instruments és preferible començar-los quan el
desenvolupament físic de l’alumne/a sigui òptim.

Combo: treball col·lectiu de conjunt instrumental de música moderna enfocat al blues,
rock, cant coral: coneixements de les possibilitats vocals: dicció, emissió, respiració,
relaxació i tessitura. Treball de lectura a vista, entonació i coneixements de diferents
estils.



Instrument: classes individuals o col·lectives, on es desenvoluparà la pràctica dels
conceptes teòrics, tècnica instrumental, improvisació i harmonia.

APROVAT



B1) PRIMER. Llenguatge 90 minuts, cant coral o percussió corporal 30 minuts
(optatiu). Modalitats de classes d’instrument:
-

Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.
Individual de 30 minuts o 45 minuts.

B2) SEGON. Llenguatge 90 minuts, cant coral o percussió corporal 30 minuts
(optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
-

Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.
Individual de 30 minuts o 45 minuts.

B3) TERCER. Llenguatge 90 minuts, cant coral o percussió corporal 30 minuts
(optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
-

Individual de 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts.
Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.

B4) QUART. Llenguatge 90 minuts, cant coral o percussió corporal 30 minuts
(optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
Individual de 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts.
Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.

-
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B5) PAS DE GRAU Llenguatge 90 minuts, cant coral o percussió corporal 30
minuts (optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
Individual de 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts.
Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.

C) ELEMENTAL JOVE I ADULTS ( estudis reglats) - A partir de 12 anys:
Ensenyament Jove: dirigit a alumnat de 13 a 18 anys. Aquest ensenyament segueix el
currículum dels cursos d’ensenyament elemental per a alumnat de 8 a 13 anys.
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Ensenyament adult: dirigit a alumnat de més de 18 anys. Segueix el currículum de
l’ensenyament Jove.
Cursos:
C1) PRIMER. Llenguatge 60 minuts, cant coral o percussió corporal 30
minuts (optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
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-

APROVAT

-

Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.
Individual de 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts.

C2) SEGON. Llenguatge 60 minuts, cant coral o percussió corporal 30
minuts (optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
-

Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.
Individual de 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts.

C3) TERCER. Llenguatge 60 minuts, cant coral o percussió corporal 30 minuts
(optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
-

Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.
Individual de 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts.

C4) QUART. Llenguatge 60 minuts, cant coral o percussió corporal 30
minuts (optatiu). Modalitats de classe d’instrument:
-

Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 minuts.
Individual de 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts.

D) GRAU PROFESSIONAL (estudis reglats)
Consisteix en classes de llenguatge musical d’una durada de 90 minuts setmanals, més classes
de 45 minuts d’instrument individual.
Està dirigit a l’alumnat que vulgui continuar els estudis en els conservatoris de grau mitjà i
superior.

Instrument: 30 minuts, 45 minuts, 60 minuts.
Instrument col·lectiu de 2 alumnes: 45 minuts.
Conjunt instrumental: 45 minuts.
Coral: 45 minuts, 60 minuts.
Tallers i tallerets: 45 minuts.
Llenguatge sense instrument: 60 minuts.
Llenguatge específic per a bateries i percussionistes: 45 minuts.
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Instruments i assignatures que s'imparteixen:
Llenguatge musical
Harmonia clàssica i moderna
Contrabaix
Violí
Cant
Piano
Clarinet
Flauta travessera
Saxofon
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E) ESTUDIS NO REGLATS

APROVAT

Acordió cromàtic
Baix elèctric
Guitarra clàssica
Guitarra elèctrica
Bateria
Percussió
Conjunt instrumental clàssic i modern
Coral
RÀTIOS D’ALUMNAT:
Pel què fa a la ràtio mínima de les classes de llenguatge musical és de 4 alumnes. En cas que
l’alumnat d’un mateix curs no arribi a aquest mínim, es podran fer grups multinivell.
Aquesta ràtio podrà ser inferior, en cas que sigui autoritzat prèviament per la Comissió
d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès.
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En cas que una vegada iniciat el curs, el nombre d’alumnat es reduís per sota de la ràtio mínima,
es conservarà el grup fins a finals de curs.

APROVAT

ANNEX II. BÉNS ADSCRITS AL SERVEI

1
1
1
1

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
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1

UKELELE
Ukelele Harley Benton Kahuna CLU- 32 C
GUITARRA ELÈCTRICA
Elèctrica Yamaha Pacifica 112 VCX
00P193393
Elèctrica Squier Duncan 090127193
Elèctrica Cort M200 110116424
Elèctrica Cort M200 110116389
Elèctrica Epiphone Les Paul Express VS
Nº16051300719

1
1
1
1
1
1

VIOLONCELS
Corina 4/4
Kreutzer 1/8
Nova ¾
Stentor ½ Nº 1
Stentor ½ Nº 2
Stentor 1/2 Nº 3

1
1
1
1

SAXOS
Alto Yamaha 236093
Alto Yamaha 230823
Alto Yamaha 282039
Soprano Bernard BSS-434L 080646

1

TROMPETA
Trompeta Thomann TR 500 L Bb num 31190
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1

GUITARRES
Sènior Camps Eco-Ronda 2043820
Sènior Parramon
Júnior Camps Eco-58 2035341
Júnior Camps Eco-58 2022966
Acústica Fender 60
Junior Rocio C-16
Junior Rocio C-16
Sènior Admira Alba
Júnior Admira Alba ¾
Júnior Admira Alba ¾
Júnior Admira Alba ¾
Yamaha C 40 HOI279115
Júnior Harley Benton Startone CG-851
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Ut
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

APROVAT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VIOLINS
¼ Genial Violí
1/4 Corina 100
1/4 Corina 50-50
4/4 Stradella 35VN44
4/4 Stradella 35VN44
½ Stradella 35VN12
1/4 Stradella
1/4 Stradella
1/4 E Kreutzer
Stagg Vn ¼ Referència 13232
Stagg Vn ¼ Referència 13232
Stagg Vn ¼ Referència 13232
BATERIES ELÈCTRIQUES

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :20/04/2021 18:01:48
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1

Yamaha ,consta de:
Mòdul DTXP-4 Nº ECNJ01074
Bombo KP-65 Nº 129006
Caixa TP-65S Nº 073815
Tom 1 TP-65 Nº 486440
Tom 2 TP-65 Nº 486439
Goliat TP-65 Nº486438
Charles TP-65S Nº073816
Ride PCY-130SC Nº 010867
Crash PCY-130SC Nº010866
Pedal Bombo FP-6110
Seient DS-550U
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

FLAUTES
Flauta Yamaha 281- 549540P
Flauta Yamaha 281- 467604P
Flauta Yamaha 261- 612221P
Flauta Yamaha- 375951
Flauta Yamaha- 592815P
Flauta Yamaha- 549538P
Flauta J. Mitchel
Flauta Sullivan
Flauta Thomann FL 200C

Consell Comarcal del Ripollès - .Plec de clàusules (TD03_2)

1
1

CLARINET
Bb Sullivan D 1918
Bb Sullivan

APROVAT

1

Roland,consta de:
Ferros suport Roland MDS-3C
Bombo KD8 Kick Trigger pad Nº IU75745
Hit hat Roland CX-5 nº BU70105
Caixa PDX-8 NºAU43937
Pedal Hit hat FD-8 Nº IV 70325
Mòdul de so Roland TD-3
Tom PD-8 Nº GU77103
Tom PD-8 Nº GU77096
Goliat PD-8 N GU77092
Plat Ride CY-8 Nº RV- 74625
Plat Crash CY-8 74626

1
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1

BATERIA ACÚSTICA
Yamaha “Rydeen”
Bombo “20”
Caixa 13”
Timbals 10” i 12” Goliat 14”
Charles plat
Ride “20”
Splash “12”
Plat Crash PAISTE PST 5 14” Thin Crash
Esquella LATIN PERCUSSION
Pedals de bombo i Charles
Bateria PEARL VISION VX 20”
Consta de:
Bombo “20”
Caixa “14”
Toms “10” i “12”
Goliat “14”
Charles “14” ( Zilgian)
Pedals Bombo i Charles

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :20/04/2021 18:01:48
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APAGADORS BATERIA
1 Set Evans apagadors de bateria

1
2
1

PERCUSSIÓ
Caixa NP “14”
Suport caixa
Pandereta Stagg
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CAIXES AMPLIFICADES PER BATERIA ELECTRÒNICA
1 Caixes Roland PM 10
1 Caixes Roland PM 10

1
1
1
1
1
1

METALÒFONS
Metal·lòfons greus
Metal·lòfons greus
Metal·lòfons greus
Metal·lòfons mitjos
Metal·lòfons mitjos
Metal·lòfons mitjos

1
1
1
1
1

CARRILLONS
Carillons
Carillons
Carillons
Carillons
Carillons

1
8
10
5
5
3
1
1
1
1

PETITA PERCUSSIÓ
Güiro
Triangles
Caixa xinesa
Claus
Parells de maraques
Timbals Stagg
Sonall gran
Sonall petit
Plat gran (1 parell)
Sistro fusta gran

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :20/04/2021 18:01:48
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

XILÒFONS
Xilòfons alt
Xilòfons alt
Xilòfons alt
Xilòfons alt
Xilòfons alt
Xilòfons soprano
Xilòfons soprano
Xilòfons soprano
Xilòfons soprano
Xilòfons soprano

1
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1
7

Esquella Jimbao i suport per collar
Goliat 14” amb potes
Cajón FortcopRumba FC7002 Katho
percussion
Darbuka Stagg
Caixes per passants de carrer
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1
1

1
1
1
1
1
1
1

PANDEROS
Pandero gran
Pandero gran
Pandero gran
Pandero gran
Pandero gran
Pandero mitjà
Pandero mitjà

1
1
1
1
1
1

PIANOS DIGITALS
Yamaha Clavinova ECLN01968
Kawai 7054294
Stagg STK-520 núm. MC-80 + peu de suport
Yamaha DGX 230 núm. YBQJ01415
Roland BK-3 núm. Z4C1177
Thomann SP 5600

1

AMPLIFICADORS PER TECLATS
Roland Kc-·350 núm. BY 64981

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PIANOS
Piano Petroff
Yamaha C3 6215575
Eterna ER-C10 C12778
Hosseschrueders HC-10 5776561
Yamaha C110A C41636
Yamaha C110A C60863
Pearl River Guangzhou
Pearl River Guangzhou
Yamaha b2PE J24139343
Symphony 710025
Pearl River Guangzhou Núm. 287885
Cherry
Pearl River Guangzhou Núm. 290020

APROVAT

1
1
1
1
1

PANDERETES
Pandareta gran
Pandareta gran
Pandareta mitjana piel
pandareta petita pell
pandareta petita pell

BAIX ELÈCTRIC
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1

1

1
1
1

APROVAT

1
1
2
1
1

Ibanez SDGR I 070304515
Squier Baby Bronco Bass ICS 09084465
2 fundes
Baix infantil Bronco
Baix Harley Benton Shorty
CONTRABAIX
Contrabaix Resol RM-C 100 3 / 4 amb arc i
funda
ACORDIONS
Acordió diatònic Bohemia Super II
Acordió diatònic Hohner
Acordió diatònic Hohner

1
1
1

SUPORT DE TECLAT
Suport Proel
Suport Gravity KSX 2
Suport Gravity KSX 2

1

AFINADORS I METRONOMS
Korg Crhomatic Tuner CA-30 (color negre) 1

1
1

TIMBALES SIMFÒNIQUES
Timbales simfòniques Honsuy Perecussion
Timbales simfòniques Honsuy Perecussion

1
4
1
1
1
1
1

AMPLIFICADORS DE GUITARRA
Ampli vox AD30VT nº 026693
Multiconnectors jack DOD Donar de baixa 2
Ampli guitarra Vox AD30VT 026678
Ampli guitarra VoxAD30VT núm. 026686
Ampli guitarra Vox AD50 VT núm. 008654
Ampli guitarra Laney Fusion TF 100 núm.
15170311456
Amplificador Marshall 30FX

______________________________________________________________
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat

22

Codi per a validació :Q4SNC-9OGQ2-OF5ZL
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 22/29.

1
1

CONGUES
Conga aguda
Conga greu
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DJEMBÉ
1 Djembé
1 Djembé
2 fundes verdes

1

1
1
1
1

MICRÒFONS
Micros Shure
Micros Shure
Micros Lewitt MTP240
Micros Lewitt MTP240

15

JACKS
Jack-jack

1
1
1

EQUIP DE VEUS
Yamaha,consta de:
Amplificador/ taula Emx 312sc
nºHCM001133
Caixes P.A AX15 Nº MN01329 i MN01515
Caixes P.A AX15 Nº MN01329 i MN01515
Cables speackon (2)

3

FOCUS
Focus penjats

1

1
1
1
1
1
1
1
9
Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
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1

APROVAT

AMPLIFICADORS DE BAIX
Hartke sistems A25 núm. A24G0236E
Gallien-Krueger MB-112 Combo núm. JD
1334804103362

BANQUETES DE PIANO
Banqueta vermella a Ripoll
Banqueta vermella a Ripoll
Banqueta negra a Ripoll
Banqueta negra a Ripoll
Banqueta negra a Ripoll
Banqueta negra a Ripoll
Banqueta negra a Ripoll
Sant Joan 5; dos vermelles, una verda i una
de pell negra
RADIO CD
Mini cadena JVC. UX-G28 nº13213443 Bafles
132021 x 2
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1

Amplificador Line6 Ampli 75 60065-03
Multiconector jack DOD
Multiconector jack DOD
Multiconector jack DOD
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1
1
1
1

1

FUNDES DE GUITARRA
Gig Bag per guitarra Tamaha C 40

14
1
3

PEUS DE GUITARRA
Peus suport- DONAR DE BAIXA 4 I D’ALTA 4
Peu de guitarra Hercules
Peus de guitarra Milenium Foot Rest

3
3

7
7

FARISTOLS
Faristols negres.
Faristols petits.

1
1

EINES
Clau multi - tornavisos
Alicates

1

CABLES ELÈCTRICS PER ALLARGAR
St. Joan (Vermell )
Ripoll 2 ( rotllo vermell magatzem)
Ripoll 2 (multi connector de 4 amb cable
llarg)
Ripoll ( Pollo de 8 aula de bateria)

1

CAIXA D’INSTRUMENTS
Ripoll

1
2
2
Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
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PEUS DE MICRO
Peus de micròfon on stage stand i Proel
Peus de micro Milenium MS-2005. 2 DONAR
DE BAIXA
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1
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1

APROVAT

1
1

Mini cadena JVC. UX-G28 nº13213665 Bafles
132021 x 2
Mini cadena Sony,(Ripoll) consta de:
Amplificador Sony TA- F419R nº 505233
Compact disc JVC. XL-V252BK nº 14794666
Cassette Sony. TC-WR570 nº 512847
Bafles Bose MC5(BKC) 39139 nº 137703 i
137753
Minicadena Samsung consta de:
Bafles Samsung
Compact disc Samsung
Mini cadena JVC. UX- G355 nº 10440368
Mini cadena JVC. UX- G355 nº 10440292

1

APROVAT

1

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
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1

1
1

IMPRESSORES
HP CNFF 069895
HP LASER JET PRO MFP M227SDN

1

ESCANER
EPSON GT 2500

1
1

FOTOCOPIADORA
Minolta CS. PRO EP2030
Infotec IS2225

1

TELÈFON FIX
Domo 2 núm.

1

TELÈFON SUPLETORI
Siemens Gigaset AS 140
METACRILATS
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1

ORDINADORS
Oficina:
CP1 GDX Sistem
Connector xarxa Link Net
Pantalla plana Pantalla BENQ T705
Teclat Innobo
Oficina
M&B
Pantalla Acer
Teclat Logitech
Aula 2
Cpu clònic
Pantalla Acer
Teclat Genius
Ratolí
Bilbioteca
CP1 Bin Soft
Pantalla Acer
Teclat Genius
Ratolí

APROVAT

1
1

ENQUADERNADORA
CISALLA

32
8
2
4

TAULES
Taules Ripoll (140x70)
Taules de despatx
Taules d'ordinador
Bucs

1

Taula rodona sala d’espera

9

Taules St. Joan

70
57
7

CADIRES
Ripoll cadires ignífugues
Cadires a Ripoll
Cadires a Sant Joan

1

ARXIVADOR
Oficina

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ARMARIS
Armari 200x95
Armari 200x95
Armari 200x95
Armari 200x95
Armari 143x95
Armari 143x95
Armari 143x95
Armari 143x95
Armari 200x95
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4

ESTANTERIES
A Sant Joan de les Abadesses

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

PISSARRES
Pissarra pautada
Pissarra pautada (grossa de rodes)
Pissarra no pautada
Pissarra pautada
Pissarra pautada
Pissarra pautada
Pissarra pautada
Pissarra pautada
Pissarra pautada
Pissarra pautada
Pissarra pautada
Pissarra blanca pentagrama estratificada
Pissarres a St. Joan (2 de guix i 2 de vileda)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

SUROS
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
Pissarra Suro
St. Joan: 1 gran i 2 petits
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Armari Sant Joan
Armari Sant Joan
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1
1
1

APROVAT

ANNEX III. NORMATIVA PER AL SERVEI DE PRÉSTEC D’INSTRUMENTS PER A L’ALUMNAT DE
L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS
L´Escola Comarcal de Música del Ripollès (ECMR) va néixer l'any 2005 amb el ferm propòsit que
la comarca del Ripollès pogués disposar d'un ensenyament musical de qualitat.
Per Resolució de data 2 de setembre de 2010, de la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va autoritzar el Consell
Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, Codi 17009059.
Normes
1. L’ECMR ofereix un servei de préstec d’instruments per al seu alumnat.
L’alumnat, o els progenitors o tutors legals de l’alumnat, si aquests són menors, sol·licitaran el
préstec a l’ECMR, que restarà subjecte a la disponibilitat dels respectius instruments.
2. Aquest servei està limitat per la disponibilitat del Banc d'Instruments de l'ECMR. A l’hora
d’accedir al servei de préstec tindran prioritat l’alumnat que s’inicia en l’aprenentatge, és a dir
que cursen el primer any d’instrument.
3. Si no hi haguessin suficients instruments per a cobrir totes les demandes, es tindrà en
compte la situació familiar de l’alumnat, d’acord amb els següents criteris, i en el mateix ordre
que s’estableix a continuació:
a. L’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora acrediti la condició de discapacitat
igual o superior al 33%.
b. Per família nombrosa o monoparental (acreditació amb carnet).
c. L’alumne/a sigui menor de 18 anys.
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4. En el moment de formalitzar el préstec de l’instrument, l’alumnat, o els progenitors o tutors
legals de l’alumnat, si aquests són menors, signaran un compromís mitjançant el qual
s’acordaran les condicions del préstec.
5. En el moment de la formalització del préstec caldrà abonar un dipòsit de 30€ a la tresoreria
del Consell Comarcal del Ripollès.
6. Els instruments seran lliurats per l’ECMR en perfectes condicions en el moment d’iniciar el
préstec.
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El professorat dels diferents instruments objectes de préstec seran els responsables
d’assegurar el bon estat de l’instrument a l’inici del préstec, així com de comprovar que aquest
es retorna en bones condicions a la fi de cada curs escolar.
7. Durant els tres primers mesos de préstec aquest serà gratuït i a partir del quart mes, es
podrà continuar gaudint de l’instrument abonant la quantitat de 5€ al mes al Consell Comarcal
del Ripollès.
8. L’alumnat que gaudeix del préstec d’un instrument serà responsable de la seva conservació
i manteniment (per exemple, substitució de cordes en el cas d’instruments de corda, canyes
en el cas de clarinets i saxos).
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Si, malgrat tot, persisteix la situació d’empat es procedirà a fer un sorteig públic.

APROVAT

9. Durant el préstec de l’instrument, l’alumnat no podrà cedir l’instrument a terceres persones.
10. La durada del servei de préstec serà d’un curs. Quan finalitzi el curs o com a màxim en data
30 de juny, l’alumne/a haurà de retornar l’instrument a l’escola.
El professor/a responsable de l’instrument procedirà a la revisió dels instruments respectius
durant la setmana següent a la devolució i emetrà un informe sobre l’estat de l’instrument,
que serà lliurat al Consell Comarcal, per tal de procedir a la devolució del dipòsit.
11. En el cas que aquest hagi sofert algun desperfecte, el Consell Comarcal del Ripollès
disposarà dels diners del dipòsit per tal de reparar-lo.
Si l’instrument es troba en perfectes condicions, es retornaran íntegrament els 30€ del dipòsit.
12. L’alumnat, o els progenitors o tutors legals de l’alumnat, si aquests són menors, es
responsabilitzaran de tornar l’instrument en condicions òptimes a la fi de cada curs escolar.
13. En el cas de pèrdua o robatori de l’instrument, o de que aquest pateixi un desperfecte que
el malmeti totalment per al seu correcte ús, el prestatari haurà d’indemnitzar al Consell
Comarcal del Ripollès amb el valor d’adquisició de l’instrument nou o, en el seu cas, lliurar-ne
un altre de la mateixa marca i model, o de la mateixa qualitat i característiques, que
determinaran el personal de l’ECMR.

VALOR ACTUAL
275€
165€
75€
100€
65€
85€
185€
100€
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INSTRUMENT MUSICAL
Saxo
Clarinet
Violí
Guitarra clàssica
Guitarra elèctrica junior
Guitarra elèctrica sènior
Flauta travessera
Baix
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15. La interpretació de les condicions de préstec dels instruments, de resoldre els dubtes que
presenti el seu compliment, de modificar-lo per raó d’interès públic i d’acordar-ne la seva
resolució, s’efectuarà de conformitat amb allò previst a la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i en els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques.
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14. Els valors dels instruments musicals que es prenen com a referència per allò que s’estipula
al paràgraf anterior venen donats en la següent taula, segons els preus de mercat actuals:

