
 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

PPLLEECC  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNSS  TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  PPEERR  AA  LLAA  CCOONNTTRRAACCTTAACCIIÓÓ,,  
MMIITTJJAANNÇÇAANNTT  CCOONNCCUURRSS,,  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  DDEELL  SSEERRVVEEII  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MONTUÏRI   
 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Montuïri, conscient que l’educació musical no és tan sols una 
vessant més del dret fonamental a l’educació, sinó que contribueix 
decisivament al desenvolupament integral de les persones i que aquest dret té 
la mateixa importància que d’altres àmbits educatius sense perjudici del 
tractament legal que en cada moment pugui donar-l’hi el sistema educatiu, vol 
apostar per potenciar l’ Escola Municipal de Música. 
L’Escola Municipal de Música de  Montuïri té com a finalitat fer possible que la 
música arribi a un major nombre de persones. D’aquesta manera, es cerca 
millorar l’eficàcia en relació a la socialització de la formació i de la pràctica 
musical. 
 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.  
  
L'objecte d’aquest contracte es la gestió de l'Escola Municipal de Música, 
mitjançant contracte de serveis adjudicat per procediment obert amb varis 
criteris d’adjudicació, amb la finalitat de prestar una oferta educativa per a 
infants, joves i adults que faciliti la pràctica i formació de la música amateur de 
qualitat i prepari a l’alumnat especialment capacitat i interessat en seguir 
estudis professionals.  
 
Comprendrà la direcció i coordinació dels ensenyaments i les tasques pròpies 
de gestió administrativa del centre i la cessió de l’ús d’instal·lacions municipals. 
 
 
2.- CARACTERISTIQUES DEL SERVEI. 
 
L’ Escola Municipal de Música de Montuïri està reconeguda per la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern Balear 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 
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professionalitzadors i a la continuació de la formació i pràctica artístiques no 
professionals dels adults. 

 
Els ensenyaments de música que es duran a terme a l'Escola Municipal de 
Música de Montuïri ensenyaments d’iniciació al llenguatge musical i 
instruments, entre altres, adaptats al Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual 
s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música, 
amb l’objectiu que l’alumnat obtingui un grau de preparació adequat per 
superar les proves de grau elemental i les proves d’accés del Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Mallorca. Així mateix s’oferiran 
ensenyaments d’instrument i llenguatge musical de caràcter lliure, sense que 
se requereixi el compliment d’exigències de caràcter oficial.  
 
 
3. FINALITAT I OBJETIUS 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 Montuïri seran els següents: 
 
A nivell  general : 
 
-Apropar la música a un nombre creixent de persones, amb especial atenció als 
nins i nines. 
 
-Garantir un espai de pràctica activa pels joves 
. 
-Crear conjunts instrumentals i vocals de nivell elemental estables amb una 
funció educativa però també cultural. 
 
-Orientar el camí d’aquells nins i nines amb prou aptituds i que demostrin 
interès per una possible professionalització. 
 
-Oferir un ensenyament de qualitat. 
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A nivell pedagògic : 
 
El grau elemental dels ensenyaments de música tindrà com a objectiu contribuir 
a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats: 
 
-Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà 
d'expressió cultural dels pobles i les persones. 
 
-Expressar-se amb sensibilitat musical i estètica per interpretar i gaudir de la 
música de les diferents èpoques i estils, i per a l'enriquiment de les seves 
possibilitats de comunicació i de realització personal. 
 
-Interpretar en públic, amb la necessària seguretat en sí mateixos per a viure la 
música com a mitjà de comunicació. 
 
-Interpretar música en grup habituant-se a escoltar altres veus o instruments i a 
adaptar-se equilibradament al conjunt. 
 
-Ésser conscients de la importància del treball individual i adquirir les tècniques 
d'estudi que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 
-Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical. 
 
A nivell  municipal: 
 
-Mantenir projectes de col·laboració amb altres escoles de música, així com 
d’altres institucions educatives i culturals. 
 
-Participar en la vida cultural de Montuïri. 
 
-Fer de l’ escola un espai cultural actiu i obert, organitzant concerts, audicions, 
etc... 
 
-Incentivar la participació d’alumnes i professors en intercanvis, trobades, 
festivals, etc... 
 
A nivell  social: 
 
-L’escola ha de ser una eina de cohesió social. 
 
-Desenvolupar activitats fora de la seu de l’escola per tal d’apropar-lo a tot el 
poble 
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4. DESTINATARIS DEL SERVEI 
 
El servei anirà dirigit a qualsevol ciutadà de Montuïri d’edats a partir dels 4 anys 
i sense límit d’edat. 
 
 
 5. PRESTACIONS DEL SERVEI I DISTRIBUCIÓ DE LES FUNC IONS  
 
Les prestacions concretes del servei a adjudicar, són les següents:  
  
A.- Organització.  
Efectuar les inscripcions i matriculacions d’alumnes i resoldre incidències com 
són altes i baixes, entre d’altres.  
Mantenir sempre una plantilla de personal docent i no docent que inclogui el 
nombre mínim de  professors que garantissin la prestació del servei. 
Fer complir les normes d’utilització dels espais de l’edifici de l’Ajuntament . 
Mantenir en tot moment professorat amb titulació suficient d’acord amb la 
normativa esmentada al punt 3 d’aquest plec de condicions. 
 
B.- Aspectes docents 
Efectuar la tasca docent respectant els horaris i calendari del curs escolar, 
d’acord amb allò establert a la programació anual.  
Garantir que el professorat disposi de les hores complementàries suficients per 
assistir a les reunions convocades per l’equip directiu i atendre a pares i 
alumnes usuaris del servei. 
Avaluar als alumnes d’acord amb les normes docents vigents.  
 
C.- Planificació i programació de classes al curs e scolar.  
Concretar l’oferta educativa corresponent a cada curs escolar i les condicions 
i/o requisits que la regularan, juntament amb l’Ajuntament.  
Distribuir professorat, espais, matèries i alumnat.  
Fer propostes respecte a la divulgació del servei.  
Avaluar i modificar, si s’escau, la vigència i funcionalitat del Projecte curricular 
del centre.  
  
D.- Atenció i informació d’alumnes, pares, tutors  
a)  Disposar d’un horari d’atenció a les visites quin objecte sigui l’activitat 
docent.  
b)  Realitzar les tasques de tutoria i assessorament als estudiants i/o als seus 
pares i mares, d’acord amb allò previst al Pla d’acció tutorial.  
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 E.- Activitats culturals i oferiment de concerts.  
Realització d’activitats consistents en oferiment de concerts durant el curs 
escolar, essent el mínim, 3 concerts per curs.  
Realització d’activitats complementàries de formació musical proposades pel 
contractista. 
 
F.- Informació a l’Ajuntament.  
Informar puntualment a l’Ajuntament de les incidències i canvis que es puguin 
esdevenir.  
Elaborar la documentació que s’hagi de trametre a la Conselleria d’Educació i 
Cultura.  
Elaborar el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte Curricular de Centre i 
revisar-lo anualment. 
Realitzar anualment, i dins dels terminis establerts per  l’Ajuntament la PGA i la 
Memòria anual. Aquests documents, que contindran de forma detallada la 
informació relativa a totes les activitats del curs, hauran de comptar amb 
l’aprovació de l’Ajuntament per a ser considerats com a definitius.  
Lliurar al termini de cada curs, una memòria econòmica del mateix, amb 
expressió detallada dels ingressos i despeses efectuats.  
Facilitar en qualsevol moment la documentació que li sigui requerida.  
 
 
6. PLA DE TREBALL 

 
1. En base a l’estimació d’ alumnes, el pla de treball inclourà la prestació d’ una 

sèrie d’activitats educatives musicals a impartir per professionals amb les 

següents hores setmanals 

 

A.- Classes individuals: 

Saxofon         número d'hores setmanals 3,5 

Clarinet   “   3 

Piano    “   8 

Flauta    “   4 

Trombó   “   1 

Guitarra   “   8 

Percussió   “   8 
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Trompa                         “                              1 

Trompeta   “    2 

 

B.- Classes col·lectives: 

Llenguatge musical   número d'hores setmanals             6 

Música Tradicional          “      2,5 

Música Tradicional Iniciació         “       1 

 

2. També seran funcions a desenvolupar pel contractista la direcció i 

coordinació dels ensenyaments i la realització de les tasques administratives 

pròpies de la gestió quotidiana del centre (matriculació, altes, baixes, 

comunicació variacions, incidències, reunions i comunicació amb l’Ajuntament i 

la conselleria, atenció al públic i usuaris amb un mínim de 3 hores setmanals). 

 

3. L’empresa o entitat encarregada de la gestió de l’escola municipal de música 

haurà de comprometre’s a cobrir aquests mínims d’hores setmanals o bé el 

total de matriculació si no arriba a aquests mínims. En cas de superar-se 

aquestes hores establertes l’entitat seleccionada podrà optar per assumir el 

cost de les hores de més que s’hagin d’impartir, o bé a establir la prioritat de 

matrícula seguint els següents criteris: 

- Prevaldran els alumnes integrats a alguna agrupació musical del 

municipi. 

- Prevaldrà la continuïtat dels estudis musicals a l’escola municipal de 

música de Montuïri. 

- En últim terme es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. 
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7. TEMPORALITZACIÓ DEL SERVEI DOCENT DE L’ESCOLA DE  MÚSICA 

L’inici i finalització de les activitats lectives ve marcat per la Conselleria 
d’Educació i Cultura, situant-se l’inici, entorn al 26 de setembre, i el fi de curs 
entorn, el 23 de juny. No obstant això, l’adjudicatari haurà d’assegurar els 
processos administratius propis de l’inici i final d’un curs escolar: matrícula, 
entrega de resultats, etc. 
 
A més de les vacances d’estiu, el servei s’interromprà durant les vacances 
escolar de Nadal i Pasqua, excepte per aquelles activitats extraescolars que 
s’organitzin dins aquests períodes. 
 
L’horari en què es podran impartir les activitats serà: de dilluns a divendres 
capvespres i dissabte: tot el mati, sempre respectant i adequant-se a l’horari 
habitual de la jornada escolar obligatòria dels alumnes. 
 
  
8.- PERSONAL DOCENT DEL SERVEI 

El contractista haurà d’aportar els mitjans personals necessària per a la 
perfecta realització del servei, d’acord amb el pla d’estudis que s’especifica en 
aquest plec. El personal docent haurà de comptar amb les titulacions 
acadèmiques per a cada especialitat pertinents per complir amb l’article 11 del 
Decret 37/1999. 

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. 
 
També haurà de complir amb la legislació vigent sobre Seguretat Social, 
relacions laborals i dels convenis col·lectius aplicables a la plantilla adscrita al 
servei objecte del contracte. 
 
El personal docent haurà d’assistir als claustres de professors, reunions de 
coordinació de departaments i als concerts que es duran a terme durant el curs 
escolar. 
 
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. 
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El contractista té obligació ineludible de pagar al personal adscrit la retribució 
laboral total que correspongui.  
 
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 Montuïri 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 
Montuïri sigui l'empresari principal de l'activitat realitzada, als efectes de l'Art. 
42 de l'esmentat text  refós. 
 
Aquests extrems hauran de ser inclosos, pel contractista, a cada un dels 
contractes de treball que celebri. 
 
D'acord amb el disposat en la Llei General de la Seguretat Social, del Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, el contractista haurà de cobrir les 
contingències d'accident de treball i, en el seu cas, malaltia professional del 
personal al seu servei. 
 
 
9.- RESPONSABILITATS CIVIL I D’ACCIDENTS DE L’ADJUD ICATARI 
  
L’adjudicatari haurà d’assumir la responsabilitat civil i d’accidents  per un import 
de 300.000 euros que es derivi de la gestió del servei. A l'efecte, haurà de 
subscriure assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, acreditant el seu 
pagament anual. 
 
Així mateix, assumirà tota la responsabilitat sobre el personal que realitzi 
qualsevol tipus de treball al centre escolar, que no sigui de l’Ajuntament, 
responsabilitzant-se de qualsevol conducta que provoqui danys o perjudicis a 
persones o coses, i dels accidents laborals que succeeixin. 
 
 
10.- GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE  MUSICA 
 
Correspon a la Direcció, l’organització i coordinació docent de l’activitat 
educativa de l’Escola entre el centre i els responsables municipals.  
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L’empresa Concesionaria haurà de nomenar un director o directora de l’escola 
que durà l’execució de la direcció tècnica amb el vist i plau de l’ajuntament, 
essent les seves funcions : 
 
-Elaborar el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Curricular de Centre, la  
 
-Programació General Anual,  Reglament de règim intern del centre i la 
Memòria final. 
 
-Fixar i coordinar criteris sobre l'avaluació dels alumnes. 
 
-Coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 
 
-Proposar tot tipus de sancions per incompliment de les normes vigents a 
l’escola. 
 
-La representació acadèmica de l’escola davant tota classe de persones o 
entitats públiques o privades.  
 
-Resoldre les reclamacions que siguin competència seva.  
 
-Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 
 
-Organitzar tot tipus d’actes, com ara concerts, audicions didàctiques, 
conferències, cursos, intercanvis, etc. Sempre baix la supervisió de 
l’ajuntament. 
 
-Organitzar la difusió dels actes que s’organitzin. 
 
-Coordinar els espais que s’han d’utilitzar en els esdeveniments. 
 
-Responsabilitzar-se del desenvolupament correcte de les activitats. 
 
-Elaborar una memòria anual de totes les activitats del centre i arxivar tota la 
documentació que se’n derivi (programes de mà, premsa, enregistraments 
sonors i visuals, etc.) 
 
-Coordinar i vetllar per l'execució de les activitats de caràcter acadèmic de 
professors i alumnes. 
 
-Confeccionar els horaris acadèmics d'alumnat i professorat i vetllar pel seu 
compliment. 
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-Coordinar les activitats d'orientació tutorial. 
 
-Vetllar pels criteris d'avaluació fixats. 
 
-Formar i custodiar els llibres d'actes i arxius de l’escola. 
 
-Expedir els documents i certificats de les actes i dels acords dels òrgans de 
govern del centre i d'aquells actes o fets que es duguin a terme al centre.  
-Custodiar les actes de les proves d'avaluació realitzades.  
 
-Custodiar l'arxiu general, els expedients personals i de matrícula. 
 
 
11.-FUNCIONS DEL PROFESSORAT   
  
Tot el professorat de l’escola haurà de tenir les titulacions o habilitacions 
musicals d’acord amb les disposicions legals establertes per la Conselleria 
d’Educació i Cultura. Sota la supervisió i coordinació de la Direcció, el 
professorat tindrà les següents responsabilitats: 
 
-Seguir les instruccions de l’equip directiu 
 
-Complir la normativa vigent 
 
-Informar l’alumnat de totes aquelles qüestions que siguin del seu interès. 
 
-Elaborar la programació de la seva assignatura  
 
-Assistir a totes les reunions i actes acadèmics on sigui convocat. 
 
-Garantir a l’alumnat les hores lectives en cas de canvis de classes per raons 
derivades de la seva activitat professional en el centre o fora. 
 
-Responsabilitzar-se de les instal·lacions i dels materials que utilitzi. 
 
-Assumir la responsabilitat docent de la seva especialitat. 
 
-Assumir la tasca de tutoria de la seva especialitat. 
 
-Participar a tots els actes, concerts i activitats organitzats per l’escola. 
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12.- VACANCES 
 
El contractista haurà de distribuir les vacances del personal directiu i 
administratiu adscrit al Servei de forma que no se'n vegi alterada la prestació i 
dins el calendari no lectiu que estableixi la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears.  
 
Durant el mes de juliol i setembre, per part del personal no docent es mantindrà 
el Servei d'atenció al públic i informació. 
 
 
13.- DIFUSIÓ 
 
La difusió del Servei serà a càrrec de l'Ajuntament. Si el contractista en vol 
realitzar algun tipus de difusió, haurà de comptar amb el vist-i-plau de la 
regidora de Cultura. En aquest cas el nom del contractista podrà figurar en el 
material de difusió sota l'epígraf  "gestió del servei". 
 
 
14.- TITULARITAT 
 
La titularitat del Servei correspon a l'Ajuntament de Montuïri.  
 
 
15.- ESPAIS DE REGULACIÓ AMB ELS RESPONSABLES MUNIC IPALS 
 
Es crearà una comissió de seguiment de la prestació del servei, formada per la 
regidora de Cultura, altres membres que ella designi i l’empresa adjudicatària.  
  
Aquesta comissió es reunirà sempre que sigui necessari.  
  
La comissió de seguiment té com a objecte realitzar el seguiment de la gestió 
del concessionari, així com de totes les activitats referides al servei.  
 
 
16.- UBICACIÓ I RECURSOS DEL SERVEI 

El servei s’haurà de donar a les dependències que actualment acullen l’ Escola 
Municipal de Música de Montuïri (Carrer de la Pau s/n) 

 
Les despeses energètiques, d’aigua i telèfon seran per compte de l’Ajuntament, 
així com la seva neteja i manteniment. 
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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 rotura o pèrdua de qualcun d’aquests 
elements, sempre i quan no hagi estat producte de l’actuació negligent de 
l’adjudicatari, se donarà de baixa del llistat de l’inventari. 
  
L’Ajuntament de MONTUÏRI és propietari dels baixos de l’Ajuntament, C/ de la 
Pau, s/n, 07520 de Montuïri. 
 
L’Ajuntament cedirà la utilització de determinades aules de l’edifici a 
l’adjudicatari, concretament: 4 aules col·lectives; 2 aules individuals; despatx 
d’administració; sala d’actes 
 
 
17.- TERMINI DEL CONTRACTE 
 
El contracte tindrà una duració de 3 anys, des del dia següent al de la signatura 
del contracte, i es podrà prorrogar per mutu acord de les parts per 1 any més.  
 
La prestació dels serveis aproximadament coincidirà amb els curs escolar 
oficial (situant-se l’inici entorn al 26 de setembre i el fi de curs entorn a 23 de 
juny). 
 
L’execució del contracte començarà a partir del dia del dia següent a la data de 
la signatura del contracte. 
 
 
18.- 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 
Montuïri, 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. Es pagaran els serveis efectivament prestats en relació al número 
d’alumnes, independentment del límit màxim d’hores/import total adjudicat al 
contracte.   
  
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. 
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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 de la concessió, i amb 
posterioritat, les seves actualitzacions en el moment que ho demani 
l’Ajuntament. 
  
d) Facilitar a l'Ajuntament tota la informació i documentació que sol·liciti en 
relació al funcionament del servei.  
 
e) Col·laborar amb l’Ajuntament en la realització d’activitats externes quan li 
sigui requerit. 
 
f) Informar puntualment a l’Ajuntament de les incidències i canvis que es puguin 
esdevenir. 
 
g) Seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis al                               
BOIB.                                                
 
h) Els professors hauran d’estar en possessió del títol establert al punt 8. 
 
i) Planificar l’activitat, per a cada una de les àrees d’ensenyament de l’escola.  
 
j) Portar a terme la programació docent de l’escola, amb la distribució de 
professors, e espais, matèries i alumnat.  
 
K) Redactar el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Curricular de Centre, i 
la      Programació General Anual i la Memòria final, documents que hauran de 
ser aprovats per l’Ajuntament. 
 
l) Atendre i informar a l’alumnat i les seves famílies, durant l’horari establert. 
 
m) Col·laborar amb l’Ajuntament en la realització d’activitats externes quan li                    
sigui requerit. 
 
n) Informar puntualment a l’Ajuntament de les incidències i canvis que es 
puguin esdevenir. 
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19.- DRETS DE L’ADJUDICATARI 
 
a) La realització de propostes de millores que cregui oportunes per a un millor 

funcionament , tot consultant-ne el parer a l’ Escola Municipal de Música de 
Montuïri. 
  

b) Cobrar puntualment les factures que generen la prestació del servei, 
prèviament conformades pels responsables tècnics i polítics. 
 

c) Compensació econòmica per raó de les modificacions que ordeni introduir 
1'Ajuntament en el servei i que incrementin les despeses. 

  
 
20.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT.  
 
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 i aigua. 
  
  
21.- DRETS DE L’AJUNTAMENT. 
 
a) Exigir la informació a l’adjudicatari del servei que l’Ajuntament estimi 
oportuna, ja sigui relativa al servei o a la pròpia persona física o jurídica 
adjudicatària. 
 
b) Inspeccionar la gestió de l’Escola i del servei. 
 
c) Demanar responsabilitat a l’adjudicatari per la mala gestió del servei. 
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d) Ordenar discrecionalment, de la mateixa manera que si gestiones 
directament el servei, les modificacions en el servei que aconselles l’interès 
públic. 
 
e) Vigilar el compliment, per part de l’adjudicatari, de les seves obligacions i del 
bon desenvolupament del servei. 
 
 
22.- INSPECCIÓ 
 
La inspecció del servei correspondrà al regidor de cultura, amb facultats per 
practicar seguiments, planificació i avaluació del Servei. 
 
La comissió de seguiment descrita al punt 15 realitzarà l’avaluació del Servei.    
 
 
 23.- GESTIÓ DELS INGRESSOS PER RECAPTACIÓ SEGONS LE S 
QUOTES FIXADES PER A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA MUN ICIPAL DE 
MÚSICA . 
 
Serà obligació de l’adjudicatari el cobrament de dites matrícules i mensualitats 
qui serà el destinatari de la recaptació íntegra. Les quotes que es cobrin als 
alumnes en cada un dels cursos de vigència del present contracte seran les 
aprovades per l’Ajuntament de Montuïri. Igualment l’Ajuntament podrà aprovar 
l’aplicació de descomptes i/o bonificacions que estimi oportuns en cada 
moment, que seran d’obligada acceptació pel contractista. 
 
L’adjudicatari posarà en marxa tots els procediments i mitjans necessaris per 
facilitar el pagament als alumnes matriculats. De la mateixa manera, 
s’encarregarà de les reclamacions per quotes no pagades que es poguessin 
produir.  
 
 
24.- PROTECCIÓ DE DADES  
 
L’adjudicatari i el seu personal han de mantenir la confidencialitat de les dades 
que els siguin facilitades en execució de les condicions previstes, i no les 
poden utilitzar més que per a les finalitats estrictes que derivin del compliment 
de l’objecte d’aquest contracte ni les ha de comunicar o cedir a cap entitat, 
empresa o persona diferent de la persona interessada, sense l’expressa 
autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
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L’adjudicatari, com a encarregat del tractament de les dades, ha d’adoptar les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades, els sistemes i els equips que intervinguin en el tractament de les dades 
de caràcter personal, d’acord amb les prescripcions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre aquestes dades o de 
qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de 
caràcter personal per part de l’adjudicatari o del personal al seu servei és una 
causa de resolució d’aquest contracte, sense perjudici de la responsabilitat civil 
o penal que correspongui. 
 
Quan acabi la prestació contractual, les dades de caràcter personal han de ser 
destruïdes o  retornades a l’entitat contractant o a l’encarregat del tractament 
designat, en aplicació del  TRLCSP. 
 
 
Montuïri 1 de juliol de 2016 
 
        El Batle 
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ANNEX I 
 
  
 
 
                 Preu mes                  2on. germà  
 
Llenguatge musical    45,00 €   43,00 € 
Piano, guitarra     70,00 €   68,00 € 
Clarinet, saxo, trombó i flauta  50,00 €   48,00 € 
Tradicional     30,00 €   28,00 € 
Adults       50,00 €   50,00 € 
Iniciació     45,00 €   43,00 € 


