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ANUNCI DE LICITACIÓ: INVITACIÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT 

SENSE PUBLICITAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA 

 

Atès que amb data 15/07/2013, per Decret de Batllia es va aprovar l’expedient de 

contractació, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives que dóna caràcter 

legal al procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei. Atès que no 

coneixem un nombre suficient d’empreses capacitades per a la realització de l’objecte 

del contracte, consistent en el SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA, es realitza la següent 

invitació a tota empresa suficientment capacitada. 

 

De conformitat amb l’acord adoptat per DECRET NÚM. 69/2013  de 15/07/2013, 

per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment negociat sense 

publicitat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a 

l’adjudicació del contracte de SERVEIS de “escola de música”, conforme a les següents 

dades: 

 

1. Entitat adjudicadora. 

A) Organisme: AJUNTAMENT DE LLOSETA 

B) Dependència que tramita l’expedient: SECRETARIA 

2. Objecte del contracte. 

A) Descripció de l’objecte: s’organitza com una escola de música d’àmbit no reglat, i de 

Grau Elemental, amb la següent planificació acadèmica de mínims: 

Llenguatge musical: 

• Sensibilització, de 4 a 6 anys    1 h/setmanal 

• Grau Elemental 1    1 h/setmanals 

• Grau Elemental 2     “  

• Grau Elemental 3      “ 

• Grau Elemental 4     “ 
Instrument: 

Amb la idea de que l’alumne des del primer moment de la seva formació musical triï i 

desenvolupi les capacitats pròpies de l’instrument desitjat  des del 1er curs de Grau 
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elemental, iniciarà els estudis de l’instrument amb una durada de 45 minuts setmanals que 

s’incrementarà fins 1 hora setmanal els cursos 3 i 4 de l’esmentat Grau elemental. 

Horari: 

L’Escola romandrà oberta de dilluns a divendres de les 16 hores fins les 22 hores i el 

dissabte de les 10 fins les 13,30, oberta en altres horaris això si sempre que les necessitats 

musicals així ho reportin. 

El cursos es desenvoluparan des del mes d’octubre de l’any en curs  al mes  juny de l’any 

següent. 

B) Durada del contracte (mesos): VINT-I-QUATRE MESOS PRORROGABLES DOTZE MÉS. 

3. Tramitació i procediment. 

a) Tramitació: ORDINÀRIA 

b) Procediment: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

4. Pressupost base de licitació. 

 Import:  30.000 EUROS (IVA exclòs) anualment, distribuïts en 12 mensualitats. 

5. Garantia provisional:  

NO NECESSÀRIA  

6. Obtenció de documentació i informació. 

a) Entitat: AJUNTAMENT DE LLOSETA 

b) Domicili:C/ ES POU NOU Nº3 

c) Localitat i codi postal: LLOSETA 07360 

d) Telèfon: 971 51 40 33 / 971 51 41 05 

e) Telefax: 971 51 94 32 

f) Obtenció de documents i informació: EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT 

www.ajlloseta.net i a les oficines de l’Ajuntament. 

7. Requisits específics del contractista. 

 Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: la que s’especifica 

en la Clàusula Sisena de Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

 




