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Assumpte:Assumpte: Publicació  en  el  perfil  del  contractista  de  l’adjudicació
definitiva  del  contractació  de  serveis  per  a  dur  a  terme
l'organització i prestació del servei de personal docent i gestió
directiva  de  l'escola  municipal  de  musica  Antoni  Torrandell
d'Inca

Amb reserva  dels  termes  en  que  resulti  aprovada  l’acta  de  la  sessió  ordinària,
advertència que es realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, el Consell d’Administració de l’OA de musica Antoni Torrandell d’Inca, a la
seva sessió de dia 24 de setembre de 2015 va aprovar la següent proposta:

“Tramitat l’expedient de contractació per a adjudicar el contracte per dur a terme
l'organització i prestació del servei de personal docent i gestió directiva de l'escola
municipal  de  Música  Antoni  Torrandell  i  emès  l’informe  tècnic  de  valoració  dels
criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, en data de 2 de setembre de 2015
la mesa de contractació  va obrir  el  sobre A (oferta  econòmica)  de les empreses
licitadores,  designant  com a oferta  més avantatjosa,  per  haver  obtingut  la  major
puntuació de totes les ofertes presentades, a la de l'empresa Actua.

En data 9 de setembre de 2015, registre d'entrada nº 10.102, l'empresa Estudi 6,
presenta  escrit  en  el  que  manifesta,  en  resumen,  que  l'empresa  Actua  no  va
acreditar documentalment a la seva oferta tècnica les titulacions del personal docent
proposat per a la realització del servei i que ara ja no ho pot subsanar, per la qual
cosa,  de  conformitat  amb  les  disposicions  del  plec  de  condicions  i  tal  com  ho
argumenta, demana una revisió de la puntuació.  

En data 16 de setembre de 2015 s'emet informe per part del secretari municipal en el
qual s'informa a favor de la reclamació i es proposa deixar sense puntuació l'oferta
de l'empresa Actua en el criteri 17.1.3 del plec. 

En data 17 de setembre de 2015 es reuneix la mesa de contractació, la qual, a la
vista  de  l’informe  jurídic  emès,  acorda  informar  favorablement  a  l’òrgan  de
contractació l'estimació de la reclamació de l'empresa Estudi 6, la supressió de la
puntuació concedida a l'empresa Actua en el criteri 17.1.3 del plec, resultant que
l'oferta  major  puntuada i,  per  tant,  la que designa com a més avantatjosa és la
d’Estudi 6.

A la sessió de la mesa de data 17 de setembre de 2015 el representant legal de
Actua manifesta la seva total disconformitat i anuncia la presentació de reclamació
contra les decisions de la mesa, que ho verifica per escrit en data 21 de setembre de
2015, registre d'entrada núm. 10648.
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En data de 22 de setembre per part del Secretari municipal s'emet nou informe en el
qual es proposa desestimar la reclamació de l'empresa Actua i es proposa mantenir
la  puntuació  del  concurs  acordada  per  la  mesa  a  la  seva  sessió  de  dia  17  de
setembre.

En data de 23 de setembre es reuneix la mesa de contractació i, de conformitat amb
el informe tècnic, acorda informar el òrgan de contractació en el sentit de desestimar
la reclamació de l'empresa Actua i mantenir la designació de l'oferta de l'empresa
Estudi 6 com a la més avantatjosa.

En data de 23 de setembre de 2015, registre d'entrada nº 10.819, l'empresa Estudi 6
presenta la documentació necessària per a l'adjudicació,  i  que consisteix  amb la
següent:

- Escriptures de constitució i de modificació dels estatuts.
- Fotocòpia de la targeta de codi d’identificació fiscal (CIF), degudament 
compulsada.
- Validació de poders.
- DNI apoderats.
- Alta d’IAE i darrer rebut del pagament:
- Declaració responsable de no incórrer el licitador en cap de les prohibicions per 
contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP, 
- Certificació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.
- Acreditació de la solvència.
- Acreditació titulacions.
- Compromís de millores.
- Document de justificació d’haver constituït la garantia definitiva.
- Relació del personal adscrit al servei.
- Còpia del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil.

En conseqüència, el President eleva a la consideració del Consell d'Administració
del OA de musica Antoni Torrandell les següents propostes d'acord:

PRIMER.-  Estimar íntegrament la reclamació interposada per l'empresa Estudi  6,
Gestió Socioeducativa SL en data de 9 de setembre de 2015, registre d'entrada nº
10102, pels motius exposats en aquesta proposta i en el informe jurídic de data 16
de setembre de 2015.

SEGON.-  Desestimar  íntegrament  la  reclamació  interposada per  l'empresa Actua
Desnvolupament  SL en  data  de  21  de  setembre  de  2015,  registre  d'entrada  nº
10648, pels motius exposats en aquesta proposta i en el informe jurídic de data 22
de setembre de 2015.

TERCER-  Aprovar  l’informe  tècnic  de  valoració  dels  criteris  d'adjudicació  amb
excepció  de  la  valoració  feta  a  l’oferta  de  l’empresa  Actua  a  l’apartat  que  fa
referència  al  punt  17.1.3  dels  plecs  de  condicions  i  que  ha  estat  objecte  de
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controvèrsia, aprovar els informes jurídics emesos pel secretari del organisme, així
com la valoració de les ofertes segons els criteris d'adjudicació, efectuada per la
mesa de contractació a la sessió de dia 17 de setembre de 2015, ratificada a la seva
sessió de dia 23 de setembre de 2015.

QUART.- Adjudicar el contracte per dur a terme l'organització i prestació del servei
de  personal  docent  i  gestió  directiva  de  l'escola  municipal  de  Música  Antoni
Torrandell  a  l'empresa  Estudi  6,  Gestió  Socioeducativa  SL,  baix  les  següents
condicions: 

1.-  Condicions econòmiques:  el  contractista  percebrà,  durant  el  termini  d’un curs
escolar (2015-2016) amb possibilitat de pròrroga per tres altres cursos escolars, com
a preu del contracte la quantitat màxima de  238.994,92 euros,  IVA exclòs amb els
següents preus hores pels serveis: 

a.- Per hores lectives 25.77 euros.

b.- Per assistència del professorat a claustre i junta d’avaluació 25.20 euros

c.- Per acompanyaments i revisió d'exàmens al Conservatori 25.80 euros.

d.- Per reunions d'equip directiu 25.80 euros.

e.- Per hores de cap d'estudis 25.80 euros.

f.- Per gestió directiva 25.26 euros.

2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment
als plecs administratius i tècnics, i a la seva proposta tècnica, especialment pel que
fa a les millores ofertes consistents en:

a.- Oferiment d’activitats culturals de divulgació musical: lliçó inaugural, concerts 
pedàgogics, participació en trobades de corals infantils i juvenils, colónies d’estiu a 
Es Burotell, 
b.- Realització de concerts: concerts de curs (Nadal, Pasqua, i el de final de curs) 
Dijous Bo, Santa Cecilia, Participació en el Festival Simfònic.
c.- Activitats complementàries de formació musical: taller de relaxació i por escènica,
tallers de manteniment d’instruments (de corda fregada, saxofon, flauta travessera, 
clarinet, piano), Stage Orquestra.

QUINT.- Facultar al Sr. President del OA per la signatura del contracte. Facultar el
Sr. Batle-president per a la signatura del contracte.

SEXT.-  Comunicar  aquesta  adjudicació  als  licitadors  i  publicar-la  en  el  perfil  del
contractista.”
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El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el
plec de condicions i l’art.137 de l’LCSP.

Inca, 25 de setembre de 2015 
El president de l’OA 

Sign. Virgilio Moreno Sarrió
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