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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT 
MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE GESTIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SANTANYÍ   
 

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 28 d’abril de 2014 

Horari: 10.30 h 

President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament 
 
Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament  
Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament 
Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 
Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

 
Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament. 
 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la Mesa de Contractació i es declara la sessió pública per informar de 

l’obertura del sobre A, d’acord amb la Mesa de contractació realitzada pels membres de 

la Mesa en data 22/04/2014, i per procedir a l’obertura del sobre B, corresponent a la 

documentació per la valoració depenent de judici de valor per a la contractació per 

procediment obert, tramitació ordinària, mitjançant oferta econòmicament més 

avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per dur a terme la gestió de l’Escola 

Municipal de Música de Santanyí. 

 

A la licitació s’han presentat les següents propostes, que s’enumeren per ordre de 

presentació: 
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- Proposició núm. 1 presentada per “ÀMBITS DE GESTIÓ EDUCATIVA I 
CULTURAL”. 

- Proposició núm. 2 presentada per “PRODUCCIONS XARXA MUSICAL SL”. 
 

En data 22/04/2014, els membres de la Mesa varen procedir a l’obertura dels sobres A, 

corresponent a la documentació administrativa, i que una vegada comprovada la 

documentació presentada pels licitadors i que es troba ajustada a dret, amb l’excepció de 

la proposició presentada per l’entitat PRODUCCIONS XARXA MUSICAL SL, en la 

que es considerava que tenia els següents defectes: 

- Manca acreditar la solvència econòmica. 
- Manca acreditar l’experiència amb un servei semblant, d’acord amb el plec de 

clàusules econòmiques i administratives: 
“Per poder ser admès en aquest procés de licitació serà imprescindible 

acreditar un mínim d’un any amb la gestió d’una escola de música 

municipal,  mitjançant un certificat expedit o visat per l’òrgan 

administratiu competent, especificant la bona execució del servei.” 

- Manca acreditar la vigència de nomenament de l’administrador únic. 
 

En data 25/04/2014, l’entitat Produccions Xarxa Musical SL va presentar la 

documentació per tal d’esmenar les deficiències detectades. 

 

A continuació, els membres de la Mesa troben ajustada a dret la documentació 

presentada per l’entitat Produccions Xarxa Musical SL. 

 

A continuació, sense que els assistents hagin formulat cap reclamació ni cap dubte, es 

procedeix a l’obertura del sobre B, que contenen els criteris ponderables a través d’un 

judici de valor, per ordre de presentació en el registre general, de les proposicions 

presentades i admeses, amb el resultat següent: 

 

Proposició 1, presentada per l’entitat “ÀMBITS DE GESTIÓ EDUCATIVA I 

CULTURAL” en el qual es troba la següent documentació: 
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1. Equip professional: (tom I y tom II).  

2. Projecte de treball: 

Annex 1. Ensenyaments Elementals: Instruments individuals. 

Annex 2. Ensenyaments Elementals: Classes col.lectives. 

Annex 3. Programa d’Ensenyaments professionals. 

Annex 4. Ensenyaments No Reglats. 

3.  Proposta de millores. 

 

Proposició 2, presentada per l’entitat “PRODUCCIONS XARXA MUSICAL SL” en el 

qual es troba tota la següents documentació: 

- Projecte educatiu del centre. 

- Annex I. Organigrama de l’equip de coordinació, equip directiu i equip docent. 

- Titulacions i currículums del personal encarregat del servei. 

 

A continuació, el president de la mesa, atès que en el plec de clàusules administratives 

particulars s’ha nomenat un comitè d’experts per realitzar la valoració d’acord amb els 

criteris ponderables a través d’un judici de valor, s’acorda traslladar tota la 

documentació corresponent al sobre B perquè es dugui a terme aquesta valoració, per la 

qual cosa, acorda la suspensió d’aquesta sessió pública. 

 

Així mateix, s’informa als licitadors que una vegada s’hagin avaluades les propostes 

presentades incloses en el sobre B, es procedirà a convocar novament aquesta Mesa, 

mitjançant anunci a la pàgina web d’aquest Ajuntament per donar a conèixer la 

puntuació obtinguda en el sobre B i dur a terme l’obertura del sobre C, corresponent a la 

proposta econòmica i realitzar la corresponent proposta d’adjudicació. 

 

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de contractació, la 

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 


