
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR  EL CONTRACTE
DE  SERVEIS,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT  I  TRAMITACIÓ
URGENT,  PER DUR A TERME  LA “ORGANITZACIÓ I  PRESTACIÓ DEL
SERVEI  DE   PERSONAL  DOCENT  I  GESTIÓ  DIRECTIVA  DE  L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL D’INCA”.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L’objecte  d’aquest  contracte  és  la  organització  i  prestació  del  servei   de
personal  docent  i  gestió  directiva  de  l’Escola  Municipal  de  Música  Antoni
Torrandell d’Inca, mitjançant contracte de serveis adjudicat per procediment
obert i tramitació urgent, de les diferents especialitats que s’especifiquen a la
clàusula  núm. 6 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.- CARACTERISTIQUES DEL SERVEI.

L’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca, 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, així com tota la legislació vigent en ensenyaments musicals
tal i com es publica a les Instruccions per a l’organització i el funcionament de
les  escoles  de música  reconegudes  segons  el  Decret  37/1999 incloses  en
l’àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears. (L'activitat de les escoles de música s'emmarca en les disposicions
legislatives següents:
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
-  Modificacions a la Llei  Orgànica 2/2006 d'eucació,  introduïdes per la Llei
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
(LOMQE).
-  Reial  decret  806/2006,  de  30  de  juny,  pel  qual  s’estableix  el  calendari
d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu.
-  Reial  decret  1577/2006,  de  22  de  desembre,  pel  qual  s’estableixen  els
aspectos bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
- Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics
del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
- Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de maig de 2009 per la
qual  s’estableix  l’organització  i  el  funcionament  dels  ensenyaments
professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, a les Illes Balears.
- 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.
- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de 2002, mitjançant
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la  qual  es  regula  el  procediment  per  a  l’obtenció  del  certificat  del  grau
elemental de música.
- Instruccions del director general de Planificació i Centres per l’aplicació de
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de 2002, mitjançant
la  qual  es  regula  el  procediment  per  a  l’obtenció  del  certificat  del  grau
elemental de música.
- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 d’octubre de 2000 per la
qual  s’estableix  el  procediment  d’habilitació  per  a  impartir  docència  a les
escoles de música i dansa reconegudes d’acord amb el Decret 37/1999 de 9
d’abril.
-Ordre de la conselleria d'Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la
qual  s'estableix  l'organització  i  el  funcionament  dels  ensenyaments
professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'educació, a les Illes Balears.
- Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres mitjançant la qual
es regula la formació complementària que haurà d’assolir el professorat de
les  escoles  de  música  o  de  dansa  que  obtingui  l’habilitació  general  o
específica  regulada  per  l’Ordre  del  conseller  d’Educació  i  Cultura,  de  16
d’octubre de 2000.
- Real Decret 989/2000, de 2 de juny, pel qual s’estableixen les especialitats
del Cos de Professors de música i  Arts escèniques,  s’adscriuen a elles els
professors de dit cos i es determinen les matèries que hauran d’impartir.
- Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum
dels  ensenyaments  elementals  de  música  regulats  per  la  Llei  Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació.
-  Decret  53/2011,  de  20  de  maig,  de  currículum  dels  ensenyaments
professionals de música.
- Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum
dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d'educació.

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  i  dansa que  integren  el  servei  de  l’Escola
Municipal  de  Música  Antoni  Torrandell  d’Inca,  i  pels  quals  compta  amb
l’oportuna autorització, són els següents:

 
a. Ensenyaments reglats de Grau Elemental, 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
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’estableix el
desenvolupament curricular dels ensenyaments elementals de música. 

b. Ensenyaments de Grau Mitjà, integrats dins el P.R.E.P., amb les seves
característiques i particularitats, desenvolupades des de la Conselleria
d’Educació i  Cultura,  i  publicades cada curs a les  Instruccions per a
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l’organització i el funcionament de les escoles de música reconegudes
segons  el  Decret  37/1999  incloses  en  l’àmbit  de  gestió  de  la
Conselleria  d'Educació  i  Cultura  del  Govern  de  les  Illes  Balears,
conforme  a  la  legislació  relativa  a  estudis  musicals  de  grau
professional.

c. Ensenyaments  no  reglats,  que  no  requereixen  el  compliment
d’exigències de caràcter oficial. 

3. FINALITAT I OBJECTIUS DEL SERVEI. 

D’acord  amb l’article  2  del  Decret  37/1999,  de  9  d’abril,  els  objectius  de
l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca seran els següents:

- Fomentar, des de la infància, el coneixement i la valoració de la música,
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
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 i
instrumentals.

-  Organitzar  actuacions  públiques  i  participar  en  activitats  de  música  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.

- 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,  com la  música  clàssica,  antiga,  moderna,  autòctona,  popular  o  el
cant. 

4.  LA GESTIÓ DEL SERVEI.

La  gestió  de  l’Escola  Municipal  de  Música  Antoni  Torrandell  d’Inca,  serà
coberta per l’Organisme Autònom Antoni Torrandell, màxim responsable del
funcionament de l’Escola. L’Escola comptarà amb:

-una plaça d’auxiliar administratiu (personal laboral de l l’Organisme Autònom
Antoni Torrandell d’Inca).

-dos professors (personal laboral interí  discontinu de l’Organisme Autònom
Antoni Torrandell d’Inca) 

-  Una  plantilla  de  professors  i  director  formada  per  l’equip  professional
objecte d’aquest contracte.
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L’execució del contracte haurà  de fer-se d’acord amb les indicacions
de  l’Organisme  Autònom  Antoni  Torrandell  i  en  concret  son
competències de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell:

a)  Dirigir  l’Escola,  els  serveis  administratius,  econòmics  i  dissenyar  el  pla
d’estudis de l’escola segons marca la llei.

b) Dur el seguiment i control del personal docent que presta el servei a 
l’Escola, tant del que és objecte d’aquest contracte com del que ja compta 
l’Organisme Autònom com a personal laboral interí discontinuo. 

c)  Elaborar  i  gestionar  el  pressupost  de  l’Escola  aprovat  pel  ple  de
l’Ajuntament d’Inca.

d)  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.

e) 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.

f)  Adoptar les mesures necessàries  per a garantir  una bona organització  i
funcionament de l’Escola.

e) Qualsevol altra funció que l’Ajuntament li  encomani dins l’àmbit de les 
seves competències.

Funcions a complir  per part del contractista :

a) Impartir les classes de música que l’Escola determini i de les especialitats

que s’especifiquen en aquest plec.

b) Adequació al pla d’estudis vigent a l’Escola.

c) Informació periòdica als pares dels alumnes; reunions, informes, etc.

d) Servei de tutoria dels alumnes.

e) Avaluacions trimestrals dels alumnes.

f) Participació de la vida musical del municipi.

g) Coordinació entre els professors.

h) Redacció i elaboració d’una memòria anual, amb la corresponent avaluació
del servei.

i) Assistència obligatòria com a mínim a 3 claustres de professorat 3 juntes 
d’avaluació que l’Escola convoqui. Les dates d’aquestes reunions vendran 
determinades damunt el calendari escolar del curs.

j) Assistir obligatoriament a les reunions de coordinació de departament que
la direcció de l’Escola cregui necessàries i als concerts que es duran a terme
durant el curs escolar, Santa Cecília, Concert Pedagògic, Nadal, Pasqua i fi de
curs.

El projecte del servei que ha de presentar el contractista inclourà:
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-  Personal  a  contractar,  s’ha  d’especificar  el  nombre  i  qualificació
detallada dels treballadors amb els quals es pretén realitzar el servei, la seva
distribució i condicions laborals del personal.

-  Projecte  d’execució  i  organització  del  servei  que  inclourà,  com  a
mínim:

a) Proposta de gestió del servei del professorat i de la gestió directiva.

b) Forma de dur a terme la informació periòdica als pares dels alumnes
(reunions, informes, etc).

c) Forma de dur a terme la tutoria dels alumnes.

d) Forma de participació de la vida musical del municipi.

e) Forma de coordinació entre els professors i altres.

- Pressupost d’explotació del servei que inclourà pressupost d’explotació
del servei, detall dels diferents costs, amb especial atenció al de personal.

-  Relació  detallada  de  les  millores,  cursets  de  formació,  etc,  que
l’adjudicatari aportarà per la millor execució del servei al seu càrrec.

5. TEMPORALITZACIÓ DEL SERVEI DOCENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL D’INCA.

L’inici  i  finalització  de  les  activitats  lectives  ve  marcat  per  la  Conselleria
d’Educació i Cultura, segons ordre publicada al BOIB, situant-se l’inici, entorn
al mes de setembre, i el fi de curs al final de juny. El professorat haurà d’estar
contractat aproximadament una setmana abans de l’inici del curs escolar, fins
una setmana després del final de curs, per preparació i conclusió del curs,
revisió  i  confecció  de  programacions  i  memòries.  La  contractació  del
professorat contemplarà sempre els corresponents dies de vacances.

La gestió directiva haurà d’estar contractada des de el dia 1 de setembre al
dia 20 de juliol. 

A més de les vacances d’estiu, el servei s’interromprà durant les vacances
escolars de Nadal i Pasqua, excepte per aquelles activitats extraescolars que
s’organitzin  dins  aquests  períodes.  Així  mateix  el  servei  no  estarà  en
funcionament  en  aquelles  dates  que  la  Conselleria  d’Educació  i  Cultura
consideri  festius  dins  el  calendari  escolar  d'acord  a  l'ordre  corresponent
publicada al BOIB.

L’horari en què es podran impartir les activitats serà:

Amb caràcter general  de dilluns a divendres,  matins i  capvespres,  sempre
respectant i adequant-se a l’horari habitual de la jornada escolar obligatòria
dels alumnes.

6.- PERSONAL DOCENT DEL SERVEI
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El  contractista  haurà  d'aportar  els  mitjans  personals  necessaris  per  a  la
perfecta  realització  del  servei,  que  s’especifica  en  aquest  plec,  tenint  en
compte el nombre d’alumnes matriculats i la normativa vigent d’aplicació. 

El  personal  docent  que  hagi  d’impartir  ensenyaments  reglats  haurà  de
comptar  amb  les  titulacions  acadèmiques  (Títol  de  Professor  o  Titulació
Superior pla 66, 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.

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.

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 d’Inca o l’Organisme Autònom Antoni Torrandell.

L’Organisme  Autònom  Antoni  Torrandell  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’Organisme Autònom Antoni Torrandell
o l’Ajuntament d’Inca 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'Organisme  Autònom  Antoni  Torrandell  o
l’Ajuntament  d’Inca  sigui  l'empresari  principal  de  l'activitat  realitzada,  als
efectes de l'Art. 42 de l'esmentat text  refós.

6.1.- Contractació del personal per part de l’empresa adjudicatària.
La contractació del personal per part de l’empresa adjudicatària, es farà 
d’acord amb  l’oferta i matrícula de l’Escola, d’acord amb els plans d’estudis i 
els seus currículums.

Les  especialitats  i  assignatures  ofertades  per  l’Escola  i  degudament
adequades  als  plans  d’estudis  són:  Aproximació  a  la  Música,  Música,
Moviment,Taller  d'Orientació  Instrumental, Llenguatge  Musical,  Bombardí,
Cant,  Clarinet,  Contrabaix,  Fagot,  Flauta  Travessera,  Guitarra,  Oboè,
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Percussió,  Piano,  Saxòfon,  Trompa,  Trompeta,  Trombó,  Tuba,  Violí,  Viola,
Violoncel, Expressió Corporal, Instrument Col·lectiu, Conjunt Coral, Orquestra,
Piano Complementari,  Música de Cambra, Harmonia, Història de la Música,
Acompanyament,  Iniciació  a  la  Dansa,  Dansa  Clàssica,  Dansa  Espanyola
Llenguatge Musical  Música Moderna, Taller d'Ensemble D Harmonia Música
Moderna,  Big Band, Mini  Big Band, Baix Elctric,  Guitarra Elèctrica,  Bateria,
Piano Modern.

6.2. Contractació de la gestió directiva de l’Escola de Música Antoni 
Torrandell.

La gestió directiva estarà formada per un director acadèmic.

TOTAL MÀXIM D’HORES PER SETMANA = 35 HORES.

7.- RESPONSABILITATS CIVIL I D’ACCIDENTS DE L’ADJUDICATARI
 
L’adjudicatari  haurà d’assumir  la responsabilitat  civil  i  d’accidents   per un
import de 300.000 € 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 d’Inca el seu pagament anual.

8.- UBICACIÓ I RECURSOS DEL SERVEI

El servei s’haurà de donar a les dependències que actualment acullen l’Escola
Municipal de Música Antoni Torrandell d‘Inca, situada al Casal de Cultura del c/
Dureta, s/n d’Inca.

Les  despeses  energètiques,  d’aigua  i  telèfon  seran  per  compte  de
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell. 

També  seran  per  compte  de  l’Organisme  Autònom  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  general,
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
hagi estat  producte de l’actuació negligent de l’adjudicatari,  es donarà de
baixa del llistat de l’inventari. 
 
9.- TERMINI DEL CONTRACTE

El termini del contracte serà d’un curs escolar (a comptar des de la data de
formalització  del  contracte fins el  dia 24 de juny de 2016),  exceptuant  la
gestió directiva. Aquest contracte podrà ser prorrogat per un màxim de tres
altres cursos escolars, sempre que no hi hagi denúncia en tal sentit per part
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de l’Ajuntament i amb l’antelació d’un mes a la finalització del contracte. En
conseqüència  la  vigència  màxima  del  contracte,  incloent  les  seves
pròrrogues, serà de quatre cursos escolars. En cap cas el contractista podrà
denunciar  la  vigència  del  contracte,  i  haurà  de sotmetrer-se  i  acceptar  la
pròrroga si no hi ha denúncia de l’administració.

10.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari del servei està obligat a:
 
a) Prestar el servei de personal docent i gestió directiva a l’Escola Municipal

de Música d’Inca, 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/import total adjudicat
al contracte, tenint en compte el 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  300.000  € 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 Antoni Torrandell

d’Inca  tota  la  informació  i  documentació  que  sol·liciti  en  relació  al
funcionament del servei.

e)  Sotmetre-se a la direcció de l’Ajuntament o de l’Organisme Autònom 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.

h) Presentar  a  l’Organisme  Autònom  Antoni  Torrandell  la  documentació
següent:

-Una  programació  general  a  l’inici  del  curs  acadèmic,  que  haurà  de
contemplar  la  mínima  exigida  i  ha  d’ésser  aprovada  per  l’Escola  de
Música Antoni Torrandell.
- Una memòria de resultats a final de curs, on s’haurà d’especificar:

* El nombre d’alumnes que han assistit a l’Escola, assenyalant
les disciplines, les hores, el rendiment acadèmic, propostes per
al següent curs i qualsevol altre informació que es consideri.

Plaça d'Espanya, 1 - 07300 Inca - Tel. 871 914 000 - Fax 971 880 819 - www.incaciutat.com – CIF P0702700F8

http://www.incaciutat.com/


 
11.- 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
Antoni Torrandell.

 
b)   Cobrar mensualment  les  factures que generen la prestació  del  servei,

prèviament  conformades  pels  responsables  tècnics  i  polítics  de
l’Ajuntament d’Inca, d’acord amb el que s’estableix en aquest Plec i amb
l’oferta econòmica per la qual s’ha adjudicat el servei.

 
12.- OBLIGACIONS DE L’ORGANISME AUTÒNOM ANTONI TORRANDELL.

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 concessionari.

d) Pagar les despeses d’energia, d’aigua,  telèfon i neteja.

 13.- DRETS  DE  L’AJUNTAMENT  D’INCA  I  DE  L’ESCOLA  DE  MÚSICA
ANTONI TORRANDELL.

a)  Rebre,  al  llarg  del  curs  escolar,  informació  per  part  de  l’adjudicatari
referent a la marxa del servei.  A tal efecte, l’adjudicatari  vendrà obligat a
presentar-li memòria 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 l’Organisme Autònom Antoni Torrandell que
realitzarà les tasques de control, vigilància i coordinació del servei.

e) L’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell  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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14.- PREU DEL SERVEI. 
 
El  preu màxim anual del contracte pel servei a prestar durant la vigència
del  contracte,  millorable  per  els  licitadors  a  les  seves  ofertes,  és  de
242.258,86 €, operació exempta d’IVA, segons el següent desglossament:

Es realitzaran  7.439,11 hores lectives per curs escolar a un màxim de 26
euros hora, que suma un total màxim per aquest concepte de 193.416,86 €.

Es  realitzaran  75  hores,  a  raó  de  30  €  hora  màxim,  per  assistència  del
professorat  a  claustre  i  junta  d’avaluació per  trimestre,  amb  una
despesa màxima de 2.250.- euros per curs escolar.

Es realitzaran 36 hores, a raó de 2h trimestrals a 26 euros màxim cada hora,
de  sis  professors  per  acompanyaments  i  revisió  d'exàmens  al
Conservatori, amb una despesa màxima de 936 euros per curs escolar.

Es realitzaran 72 hores, a raó d'una hora per setmana a 26 euros màxim cada
una, per dos professors per  reunions d'equip directiu, amb una despesa
màxima de 1.872 euros per curs escolar.

Es  realitzaran  144 hores,  a  raó  de  quatre  hores  per  setmana  a  26 euros
màxim cada una, per hores de cap d'estudis, amb una despesa màxima de
3.744 euros anual.

Es realitzaran 1540 hores, a un màxim de 26 euros/hora, a raó de 35 hores
setmanals per la gestió directiva, amb una despesa màxima de 40.040
euros per curs escolar.

No obstant això el contractista haurà de realitzar els processos administratius
propis de l’inici  i  final  d’un curs  escolar:  entrega de resultats,  etc  amb el
conseqüent avançament i allargament de l’esmentat període referenciat.
 
En el cas de disminució d’hores efectivament realitzades, de les inicialment
previstes al PPT a qualsevol dels serveis, donarà lloc a una reducció del preu
en atenció al preu d'hora adjudicat al servei de que es tracti.

Inca, 2015.
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