AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 971642231
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS, MITJANÇANT SELECCIÓ
EN FUNCIÓ DE DIVERSOS CRITERIS, PER PROCEDIMENT OBERT,
VIA ORDINÀRIA, PER DUR A TERME LA ORGANITZACIÓ I
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ENSENYANÇA DE MUSICA QUE
S'IMPARTEIX A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANYÍ.

1. Objecte del contracte
L'objecte d'aquest contracte és la organització i prestació del servei d'ensenyança
musical reglada i no reglada que s'imparteix a l'Escola Municipal de Música de
Santanyí, mitjançant selecció en funció de diversos criteris, de les diferents
especialitats que s'especifiquen a la clàusula núm. 5 d'aquest plec. El present plec de
clàusules constitueix la llei del contracte, amb força vinculant per ambdues parts,
amb subjecció a la legislació vigent en matèria de contractació i serveis de les
Administracions públiques.

2. Característiques del servei
L'Escola Municipal de Música de Santanyí, està reconeguda per la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i, per aquest motiu, el seu
funcionament ve regulat pel Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les
escoles de música i dansa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'article 1
del Decret 37/1999, de 9 d'abril, diu que les escoles regulades per aquest decret
hauran d'adreçar la seva activitat a la iniciació i la formació dels infants en aquestes
arts, a la preparació per a l'accés als corresponents estudis professionalitzadors i a la
continuació de la formació i pràctica artístiques no professionals dels adults.
Els ensenyaments de música que integren el servei de l'Escola Municipal de Música
de Santanyí, i pels quals compta amb l'oportuna autorització, són els següents:
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•

Ensenyaments reglats d'Ensenyaments Elementals, que exigeixen la
matrícula oficial de l'alumne, que s'hauran d'impartir conforme a la
normativa reguladora d'aquests tipus d'ensenyaments, en especial, d'acord
amb el currículums bàsics que s'estableixen al Reial decret 756/1992, de
26 de juny.

•

Ensenyaments d'Ensenyaments Professionals (PREP), (alumnes adscrits
al Conservatori Professional de Música de Felanitx) que també exigeixen
la matrícula oficial de l'alumne, que s'hauran d'impartir conforme a la
normativa reguladora d'aquests tipus d'ensenyaments, en especial, d'acord
amb el currículums bàsics que s'estableixen al Reial decret 756/1992, de
26 de juny.

•

Ensenyaments no reglats, que no requereixen el compliment d'exigències
de caràcter oficial: classes d'iniciació a la música i classes de pla lliure.

3. Finalitat i objectius del servei
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu,
defineix els ensenyaments artístics com de règim especial i estableix que la seva
finalitat serà proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la
qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa i l'art dramàtic, les arts
plàstiques i el disseny.
D'acord amb l'article 2 del Decret 37/1999, de 9 d'abril, els objectius de l'Escola
Municipal de Música de Santanyí seran els següents:
- Fomentar, des de la infància, el coneixement i la valoració de la música o la dansa,
iniciant els infants des de petits en el seu aprenentatge.
- Atendre la demanda social de cultura artística pràctica.
- Oferir un ensenyament instrumental orientat tant a la pràctica individual
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com a la de conjunt.
- Proporcionar un ensenyament complementari a la pràctica instrumental.
- Fomentar en els alumnes l'interès per la participació en agrupacions
vocals instrumentals i de dansa.
- Organitzar actuacions públiques i participar en activitats de música i de
dansa de caràcter aficionat.
- Desenvolupar una oferta àmplia i diversificada d'educació musical, sense límit
d'edat.
- Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los per cursar estudis
professionals en l'àmbit de la música i de la dansa.
- Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme
d'aprenentatge de l'alumne.
-Oferir una àmplia gamma d'ensenyaments entorn de les activitats de la
música i de la dansa, com la música clàssica, antiga, moderna, autòctona, popular o
el cant.
4. La gestió del Servei
La gestió de l'Escola Municipal de Música de Santanyí, será coberta per la figura del
Director, màxim responsable del funcionament de l'Escola i que serà personal de
plantilla de l'Ajuntament de Santanyí.
El servei docent es prestarà per determinats professors laborals indefinits de
l'Ajuntament de Santanyí i per l'equip professional objecte d'aquest contracte .
L'execució del contracte haurà de fer-se d'acord amb les indicacions del director i en
concret són competències del director:
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1. Dirigir els serveis administratius, econòmics i dissenyar el pla d'estudis de l'escola
segons marca la llei.
2. Dur el seguiment i control del personal docent que presta el servei a l'Escola.
3. Elaborar i gestionar el pressupost de l'Escola aprovat pel ple de l'Ajuntament.
4. Elaborar el Pla Anual General d'Activitats, així com els programes d'actuació
específica d'acord amb el Pla i sempre en funció del nombre d'alumnes matriculats a
l'Escola.
5. Vetllar per a la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les noves
tecnològiques i pedagògiques adequades i també per a la conservació i el
manteniment dels locals, edificis, instal·lacions i els equipaments.
6. Adoptar les mesures necessàries per a garantir una bona organització i
funcionament de l'Escola.
7. Qualsevol altra funció que l'Ajuntament li encomani dins l'àmbit de les seves
competències.
El projecte d'explotació i organització del servei que ha de presentar el contractista
inclourà:
1. El contingut i objectius del projecte a executar i la seva adequació al projecte
educatiu de l'Escola de Música.
2. Currículums/programacions de les matèries no reglades lectives que s'imparteixen
a l'Escola de Música.
3. Programacions didàctiques dels ensenyaments reglats a impartir.
Són funcions a complir pel personal docent de l'empresa:
1. Impartir les classes de música i dansa que l'Escola determini i de les especialitats
que s'especifiquen en aquest plec.
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2. Adequar-se al pla d'estudis vigent a l'Escola.
3. Donar informació periòdica als pares dels alumnes sobre els seus progressos en
els estudis de música.
4. Avaluar trimestralment als alumnes.
5. Coordinar-se amb els professors.
6. Redactar i elaborar una memòria anual de les activitats del curs escolar amb la
corresponent avaluació del servei.
7. Assistir com a mínim a 4 claustres de professorat i 3 juntes d'avaluació que
l'Escola convoqui.
8. Assistir obligatòriament a les reunions de coordinació de departament que la
direcció de l'Escola cregui necessàries.

5. Pla d'estudis
El pla d'estudis dels Ensenyaments Elementals a dur a terme serà, com a
mínim, el següent:
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Ensenyaments Elementals Reglats - 4 cursos, (1r, 2n 3r i 4t)
1r ENSENYAMENTS ELEMENTALS
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument - individual

1 h setmanal (1 sessió)

Classe Col·lectiva d'instrument

1 h setmanal (1 sessió)

1r Llenguatge musical

2 h setmanals (2 sessions)

2n ENSENYAMENTS ELEMENTALS
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument - individual

1 h setmanal (1 sessió)

Classe Col·lectiva d'instrument

1 h setmanal (1 sessió)

1r Llenguatge musical

2 h setmanals (2 sessions)

3r ENSENYAMENTS ELEMENTALS
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument - individual

1 h setmanal (1 sessió)

Classe Col·lectiva d'instrument

1 h setmanal (1 sessió)

1r Llenguatge musical

2 h setmanals (2 sessions)

Cor*

1h setmanal (1 sessió)
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4t ENSENYAMENTS ELEMENTALS
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument - individual

1 h setmanal (1 sessió)

Classe Col·lectiva d'instrument

1 h setmanal (1 sessió)

1r Llenguatge musical

2 h setmanals (2 sessions)

Cor*

1h setmanal (1 sessió)

*Els alumnes de 3r - 4t de Grau Elemental de totes les especialitats, han de fer 1 h.
de Cor a la setmana.

Ensenyaments NO REGLATS
CICLE INFANTIL
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Nadons 1

0,5 h setmanal (1 sessió)

Nadons 2

0,75 h setmanal (1 sessió)

Nadons 3

1 h setmanal (1 sessió)

Iniciació 1

1h setmanal (1 sessió)

Iniciació 2

1,5h setmanals (2 sessions)

Iniciació 3
Llenguatge Musical

1,5h setmanals (2 sessions)

Taller d'instruments

1h setmanal
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Iniciació 4
Llenguatge Musical

2h setmanals (2 sessions)

Instrument individual

0,5h setmanal (1 sessió)

Pas de Grau
Llenguatge Musical

2h setmanals (2 sessions)

Instrument individual

0,75h setmanal (1 sessió)

ESTUDIS DE MÚSICA NO REGLATS
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Llenguatge musical adults

1 h setmanal (1 sessió)

Instrument individual

0,5 h setmanal (1 sessió)
2h setmanals (2 sessions)

Llenguatge musical (8 - 12 anys)

Pàg. 1 de 17

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 971642231
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears
6. Temporalització del servei docent de l'escola municipal de música de
Santanyí
L'inici de les activitats serà el 12 de setembre de 2016 i la finalitzaran el 3 de juny de
2017, excepte els alumnes de PREP que finalitzen les activitats al voltant del 20 de
juny (a l’expectativa del calendari d’examens que fixi el Conservatori de Felanitx)
En total, el curs consta de 38 setmanes, de les quals n’hi ha 4 de no lectives (Nadal i
Pasqua). Per tant, resten 34 setmanes lectives.
Es a dir, entre el 12 de setembre de 2016 i el 3 de juny de 2017 el professorat ha de
realitzar, independentment dels festius que hi hagi,:
Assignatures d’una sessió setmanal: 34 sessions.
Assignatures de dues sessions setmanals: 64 sessions
A més de les vacances d'estiu, el servei s'interromprà durant les vacances escolars de
Nadal (del 24/12/16 al 07/01/17) i Pasqua (del 24/03/17 al 03/04/17), excepte per a
aquelles activitats extraescolars que s'organitzin dins aquests períodes.
FESTIUS
Dilluns: 1 (01/05/17)
Dimarts: 4 (01/11/16; 30/11/16 festiu local; 06/12/16 i 28/02/17 festa escolar)
Dimecres: 2 (12/10/16 i 01/03/17)
Dijous: 1(08/12/16)
Total festius: 8
Les sessions que coincidesquin amb dies festius es podran compensar amb la
participació a audicions o altres activitats complementàries, sempre amb el vist i
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plau del director del centre.
L'horari en què es podran impartir les activitats serà: de dilluns a dissabtes matins i
capvespres entre les 8:00 i les 22:00, sempre respectant i adequant-se a l'horari
habitual de la jornada escolar obligatòria dels alumnes.
7. Personal docent del servei
El contractista haurà d'aportar els mitjans personals necessaris per a la perfecta
realització del servei, d'acord amb el pla d'estudis i el pla anual d'activitats elaborat
per el Director de l'Escola que s'especifica en aquest plec, tenint en compte el
nombre d'alumnes matriculats i la normativa vigent d'aplicació.
El personal docent haurà de comptar amb les titulacions acadèmiques (Títol de
Professor o Titulació Superior pla 66 o Titulació Superior LOGSE per a cada
especialitat pertinents per complir amb l'article 11 del Decret 37/1999).
El contractista, en la seva condició d'empresari, serà l'únic responsable davant del
personal adscrit al servei del compliment de la legislació que regula les relacions
laborals, Seguretat Social, seguretat i salut en el treball i també el conveni col·lectiu
que correspongui.
El contractista té obligació ineludible de pagar al personal adscrit la retribució
laboral total que correspongui.
En cas de vacances o baixes laborals del personal destinat per l'empresa a la
realització de les tasques relacionades amb aquest contracte, aquesta les haurà de
substituir amb personal amb la mateixa titulació i característiques de tal forma que el
servei no es vegi perjudicat ni interromput.
L'adjudicatari ha de garantir que es cobreixin les absències del seu personal de
forma immediata, de manera que en cap moment de la prestació del servei pugui
quedar reduïda la dotació del personal de la concessió. A aquest efecte, i dins la seva
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proposta de gestió, ha de presentar el sistema previst de substitucions d'urgència
d'aquest personal.
Aquestes substitucions hauran de tenir el vist i plau del director de l'Escola.
També haurà de complir amb la legislació vigent sobre Seguretat Social i de
relacions laborals aplicables a la plantilla adscrita al servei objecte del contracte. En
cap cas el personal adscrit al servei tindrà cap tipus de relació laboral amb
l'Ajuntament de Santanyí.
L'Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació
acreditativa del compliment per part de l'adjudicatari de les obligacions fiscals i
socials.
Extingit el contracte qualsevol que fos la causa, quedaran extingits automàticament
els drets reals o personals que poguessin ostentar terceres persones sobre el
contracte extingit. L'Ajuntament de Santanyí no assumirà els contractes de treball
que pogués haver concertat el contractista en l'exercici de la seva activitat
empresarial sense que, per tant, es pugui en cap forma entendre aplicable el que
preveu l'Art. 44 del text refós de Llei de l'Estatut dels treballadors per als supòsits de
successió d'empresa, ni que l'Ajuntament de Santanyí sigui l'empresari principal de
l'activitat realitzada, als efectes de l'Art. 42 de l'esmentat text refós.

Previsió d'hores setmanals del pla anual general de les activitats previstes pel curs
escolar 2016-2017, a assumir per l'empresa adjudicatària:

ESPECIALITAT

HORES SETMANALS
7h
5h
7h
7h
5h

Flauta
Oboé
Clarinet
Saxofon
Trompa
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Trompeta:
Trombó i tuba:
Percussió
Guitarra
Piano
Nadons
Lleng. Musical Iniciació 1, 2, 3, 4
Lleng. musical elemental I PREP
G.Coral, Cant
TOTAL

5h
8h
10 h
10,5 h
21 h
6,0 h
15,0 h
14 h
8,5 h
129,0

8. Responsabilitats civil i d'accidents de l'adjudicatari
L'adjudicatari haurà d'assumir la responsabilitat civil i d'accidents per un import de
600.000 € que es derivi de la gestió del servei. A l'efecte, haurà de subscriure
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, acreditant a l’Ajuntament de
Santanyí el seu pagament anual.

9. Ubicació i recursos del servei
El servei s’haurà de donar a les dependències que actualment acullen l'Escola
Municipal de Música de Santanyí (Carrer de Palma, 29) o a les dependències que
expressament designi l'Ajuntament de Santanyí.
Les despeses energètiques, d'aigua i telèfon seran per compte de l'Ajuntament.
També seran per compte de l'Ajuntament la seva neteja i manteniment. El mobiliari,
utillatge i instruments musicals són de propietat municipal. Amb la signatura del
contracte, l'adjudicatari haurà de signar un inventari que recollirà la relació
exhaustiva d'aquests elements i el seu estat, comprometent-se a que, en acabar la
seva gestió, se deixarà tot aquest material afectat pel normal efecte del pas del
temps. En cas de rompuda o pèrdua d'algun d'aquests elements, sempre i quan no
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hagi estat producte de l'actuació negligent de l'adjudicatari, es donarà de baixa del
llistat de l'inventari.

10. Termini del contracte
El termini del contracte serà d'1 any, si bé el servei es prestarà solament durant el
període del curs escolar definit en el punt 6, a comptar des de la data de la signatura
del document administratiu en què es formalitzi el contracte.

11. Obligacions de l'adjudicatari
L'adjudicatari del servei està obligat a:
a) Prestar el servei de personal docent a l'Escola Municipal de Música de Santanyí,
de conformitat amb el que s'ha establert en aquest Plec i en les disposicions legals
que regulen els ensenyaments musicals reglats que s'hi imparteixin. Només es
pagaran els serveis efectivament prestats, independentment del límit màxim d'hores i
de l'import total adjudicat al contracte, en funció del preu/hora adjudicat.
b) Contractar i adscriure el personal necessari per al bon funcionament dels
ensenyaments que imparteix l'Escola, en funció del número d'alumnes, i estar al
corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
c) Fer-se responsable civilment dels danys que es puguin causar als usuaris o a
terceres persones en la prestació del servei, fins i tot per negligència. A aquests
efectes, contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi responsabilitat civil per
una quantia de 600.000 € i que s'haurà de presentar a l’Ajuntament en el moment de
la formalització del contracte, i amb posterioritat, les seves actualitzacions en el
moment que ho demani l’Ajuntament.
d) Facilitar a l'Ajuntament o a l'Escola Municipal de Música de Santanyí tota la
informació i documentació que sol·liciti en relació al funcionament del servei.
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e) Seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis al BOIB.
f) Sotmetrer-se a la direcció de l'Ajuntament a través dels seus serveis tècnics.
g) Complir amb les exigències que emanen del caràcter d'Escola reconeguda per la
Conselleria d'Educació i Cultura.

12. Drets de l'adjudicatari
a) La realització de propostes de millora que cregui oportunes per a un millor
funcionament , tot consultant-ne el parer a l'escola municipal de música de Santanyí.
b) Cobrar mensualment les factures que generen la prestació del servei, prèviament
conformades pels responsables tècnics i polítics de l'Ajuntament de Santanyí,
d'acord amb el que s'estableix en aquest Plec i amb l'oferta econòmica per la qual
s'ha adjudicat el servei segons la següent distribució:
dies
lec./mes

total
setmanal

total hores
mes

% facturació sobre el preu
final de licitació

DEL 12 AL 30 DE SETEMBRE'16

18

129

387

9,10%

DE L'1 AL 31 D'OCTUBRE'16

24

129

516

12,17%

DE L'1 AL 30 DE NOVEMBRE'16

24

129

516

12,13%

DE L'1 AL 31 DE DESEMBRE'16

18

129

381

8,96%

DE L'1 AL 31 DE GENER'17

20

129

439

10,41%

DE L'1 AL 29 DE FEBRER'17

23

129

490

11,48%

DE L'1 AL 30 DE MARÇ'17

26

129

562

13,16%

DE L'1 AL 30 D'ABRIL'17

16

129

341

8,08%

DE L'1 AL 31 DE MAIG'17

26

129

568

13,40%

DE L'1 AL 20 DE JUNY'17

3

129

51

1,11%

198

129

4251

100%

TOTALS curs 2016/17
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13. Obligacions de l'Ajuntament de Santanyí
a) Posar a disposició del servei les instal·lacions i equipaments per desenvolupar les
activitats corresponents, en l'estat de servei normal en que es trobin.
b) Reposar l'equipament i mobiliari que sigui necessari i el que s'hagi deteriorat per
l'efecte del normal pas del temps.
c) Fer-se càrrec de les obres de manteniment que es considerin necessàries per a
mantenir l'estructura, l'habitabilitat, la pintura i les obres d'estil de l'edifici, sempre
que el seu deteriorament no siguin a causa del comportament negligent per part del
contractista.
d) Pagar les despeses d'energia, d'aigua, telèfon i neteja.

14. Drets de l'Ajuntament de Santanyí i de l'escola
a) Rebre informació per part de l'adjudicatari referent a la marxa del servei. A tal
efecte, l'adjudicatari vendrà obligat a presentar-li memoria d'activitats a final curs,
així com programació general anual a l'inici del curs acadèmic.
b) Demanar responsabilitat a l'adjudicatari per la mala gestió del servei.
c) Ordenar les modificacions en el servei que aconsellés l'interès públic, previs els
tràmits recollits a la normativa vigent.
d) Vigilar el compliment, per part de l'adjudicatari, de les obligacions derivades
d'aquest Plec de condicions. Aquesta vigilància la durà a terme la direcció de
l'Escola que realitzarà les tasques de control, vigilància i coordinació del servei.
e) L'Ajuntament percebrà dels usuaris les quanties per drets de matrícula
així com les quotes establertes i aprovades mitjançant la corresponent ordenança
fiscal en vigor.
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15. Preu del servei
El preu màxim anual del contracte pel servei a prestar durant el curs escolar 20162017, és de 146.235 € exempt d’IVA, comptant amb una previsió de: 4251 hores
lectives pel curs escolar.
CONCEPTE PREU
Docència 146.235 €

Agustí Pons Vila
Director de l’Escola Municipal de Música de Santanyí
Santanyí, 14 de juny de 2016.
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