PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS DE LA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

Objecte del contracte. És la contractació del servei de la Banda municipal de música de
Manacor per dur a terme la realització de concerts i passacarrers o actes que promogui i/o hi
col·labori l'Ajuntament de Manacor en el terme municipal de Manacor i que es relacionen a la
clàusula 2.2 d'aquest plec.

Justificació de la necessitat d’elegir el procediment negociat amb una única empresa
capacitada: l’Associació Banda de Musica de Manacor.

L’única empresa capacitada per dur a terme la contractació del servei objecte d’aquest
contracte és l’Associació Banda de Música de Manacor, perquè aquesta agrupació és la més
experimentada en el repertori musical representatiu del terme municipal Manacor; és propietària
exclusiva de partitures originals de compositors manacorins, no editades i de necessària
execució en festes i litúrgies de Manacor.
L'objectiu primer de l’Associació Banda de Música de Manacor és mantenir la Institució Banda
de Manacor, amb més de setanta-cinc anys d’història. Tradicionalment formada per músics
principalment aficionats i estudiants de Manacor. Se pot afirmar que ara mateix l’Associació
Banda de Música de Manacor és l'única associació que pot mantenir en funcionament la Banda
Municipal de Música de Manacor com a Institució.
L’associació Banda de Manacor posseeix material únic i exclusiu en propietat: L'arranjament de
"Sant Antoni" (tema popular). La versió que es toca a Manacor és diferent, característica i
costumbrista de Manacor i sobretot, diferent de qualsevol altra versió escrita i interpretada a
qualsevol altre lloc. La “Marcha Fúnebre La Rival" de Sebastià Ribot. Molt coneguda també dins

Manacor s'interpreta de manera solemne el divendres Sant mentre treuen el Crist de l’Església.
I com a darrera obra i més moderna, però única el “Díptic per Orgue i Banda”, de Xavier
Gelabert, compositor contemporani manacorí (obra cedida per el compositor a l’Associació
Banda de Música de Manacor).
A més de l’exposat hi ha un compromís ferm entre la banda de música de Manacor i l’Escola
Municipal de Música i Conservatori Municipal de Manacor per a que un 20% dels components
de la banda siguin alumnes de l’Escola i Conservatori i això suposa una adquisició d’experiència
i millora de les aptituds per aquests alumnes.

1. OBLIGACIONS PER L'AJUNTAMENT:
1.1 El contractista constituirà la banda de música representativa del terme municipal de
Manacor la qual participarà als actes tradicionals amb una gran part d’alumnat de l’Escola i
Conservatori Municipal de Manacor (festes, solemnitats i altres esdeveniments públics) i als
actes protocol·laris de la localitat que es determinin en aquest plec.
1.2 L'Ajuntament posarà a disposició del contractista l'edifici del Conservatori Municipal de
Manacor situada al carrer de sa fàbrica, núm. 2, com a seu social. A tal efecte, el contractista
podrà utilitzar per als assaigs setmanals les dependències de l'auditori del Conservatori
Municipal de Manacor, sempre i quant no impedeixi el normal desenvolupament de les activitats
ordinàries del centre. Així mateix tindrà accés a l'arxiu de partitures del Conservatori i als
serveis de fotocopiadora.
1.3 El Conservatori Municipal de Manacor impulsa la integració de l’alumnat a la banda. A
aquests efectes, el contractista oferirà l'oportunitat de tocar a la banda als joves músics, havent
d’estar integrada la banda amb un mínim d’un 20% dels seus components per alumnes del
Conservatori.
Per fer el seguiment del bon funcionament de la banda i estudiar la incorporació de nous
membres, es celebrarà una reunió trimensual conjunta, com a mínim, amb:
-El representant de l’Associació

-El director del Conservatori Municipal de Manacor
-El director de la banda municipal
-El regidor de l’àrea que gestiona el servei o persona en qui delegui
1.4 El Conservatori Municipal de Manacor podrà posar a disposició del contractista els
instruments musicals de que disposi i que siguin necessaris per realitzar determinades
actuacions musicals objecte d'aquest contracte sempre i quant no sigui impediment per dur a
terme les classes pròpies del Conservatori. De no ser suficients els instruments aportats per
l’Ajuntament, la banda de música haurà de disposar dels seus propis instruments. El
Conservatori, pot oferir les cadires plegables que posseeix i en quant als faristols, el contractista
podrà utilitzar per a concerts i actuacions els faristols propietat del Conservatori, però sempre
deixant al Conservatori un mínim de 8 faristols en cas de que alguna de les dates de les
actuacions coincideixin amb el període lectiu del Conservatori. L'Ajuntament posarà els recursos
necessaris per al transport dels instruments des del lloc d'assaig al lloc d'actuació, havent el
contractista de designar un responsable de la vigilància del trasllat d'aquests instruments. En
cap cas, el Conservatori podrà quedar sense instruments durant les hores de classes
programades habituals.
1.5 El contractista presentarà factures mensuals a mesos vençuts per l’import resultant dels
preus unitaris adjudicats pel número de passa carrers i concerts realitzat dins la mensualitat
corresponent respecte els inicialment previstes en el PPT , amb el límit de la despesa màxima
anual que l’Administració destina a aquesta contractació.
1.6 L'Ajuntament de Manacor designarà representant seu de vigilància d'aquest contracte que
correspondrà al director del Conservatori Municipal de Manacor.

2. OBLIGACIONS DE L'ASSOCIACIÓ BANDA DE MÚSICA DE MANACOR.

2.1 Estar en contacte continu amb el Conservatori Municipal de Manacor, col·laborant amb la
integració del professorat i de l’alumnat a la banda, oferint l’oportunitat de tocar a tots els joves
músics.
2.2 Dur a terme com a mínim 21 actuacions per l'Ajuntament de Manacor diferenciades entre
concerts i passacarrers.

Concerts:

1.- Pasqua (el dissabte del Ram). Organitzat per l’Associació de Confraries de Manacor
2.- Sant Domingo (per les festes de Sant Domingo, a finals de maig). Organitzat per l'Associació
de Veïnats d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor.
3.- Porto Cristo (per les festes de la Mare de Déu del Carme, el juliol)
4.- Son Macià (normalment la primera setmana sencera d’agost)
5.- Festes de S'Illot (per les festes de la Mare de Déu Assumpta, a mitjans agost)
6.- Sa Torre (normalment el darrer diumenge de setembre). Organitzat per de l'Associació de
Veïnats de Sa Torre
7.- Crist Rei per Santa Cecilia (per les festes de la barriada de Crist Rei, a finals de novembre)

Passa carrers i processons:

8.- Cavalcada dels Reis d'Orient

9.- Sant Antoni:
- Completes (16 de gener)
- Beneïdes a Manacor (17 de gener)
- Beneïdes a Porto Cristo (17 de gener)
- Beneïdes a Son Macià (el primer diumenge després de dia 17 de gener)
10.- Setmana Santa:
- Dijous Sant
- Divendres Sant
- Diumenge de Pasqua
11.- Desfilada de les Fires i Festes
12.- Gran premi a l'Hipòdrom o una altra actuació a determinar per l'Ajuntament
13.- Mare de Déu del Carme a Porto Cristo (16 de juliol)
14.- Sant Jaume:
- Encamisada (24 de juliol)
- Córrer l’anell (24 de juliol)
15.- Encesa de llums de Nadal o una altra actuació a determinar per l'Ajuntament

La relació d'aquestes actuacions es podrà revisar anualment per part de l'Ajuntament, previ
consens amb el contractista.

En totes les actuacions com en la difusió de les actuacions objecte d’aquest contracte la banda
es presentarà sota el nom de Banda Municipal de Música de Manacor. També es presentarà de
la mateixa manera sempre que l’adjudicatari actuï utilitzant els instruments cedits per aquest
Ajuntament.
A tota la difusió impresa d’aquestes actuacions figurarà, a un lloc ben visible, l’escut de
l’Ajuntament de Manacor.

2.3 El servei constarà com a mínim del director de la banda i d’un mínim per a les funcions de
passacarrers de 25 músics i per a les funcions que siguin concerts un mínim de 35.
La direcció Tècnica del Servei anirà a càrrec del director de la banda baix la supervisió del
director del Conservatori Municipal de Manacor.
El director de la banda municipal garantizarà el nombre mínim de músics per el correcte
desenvolupament de cada una de les actuacions.

El director de la banda tindrà les següents funcions:
* Elaborar el repertori de les obres a interpretar (El repertori de la banda en actes oficials i/o
institucionals haurà de ser aprovat per l’alcalde president de la corporació municipal o persona
en qui delegui).
* Exigir el compliment i fer respectar els horaris d’assaigs i/o actuacions als membres de la
banda.
* Tenir cura de la disciplina i el bon funcionament de la banda durant els assaigs i les
actuacions d’aquesta.
*Actuar com a representant de la Banda Municipal de Música sempre que l’Ajuntament ho
requereixi.

2.4 L' Associació designarà 2 representants seus de vigilància d'aquest contracte.

2.5 S’ha de concretar amb la direcció del Conservatori Municipal de Manacor el repertori, que
ha de ser tradicional, popular i costumbrista del terme municipal. Programa que serà aprovat pel
batle o regidor en qui delegui.
L’adjudicatari presentarà trimestralment a l’Ajuntament el programa d’activitats musicals
incloses en aquest Plec de Condicions Tècniques que pensi portar a terme. Abans de dur-lo a
terme, aquest programa haurà d’estar aprovat per part de l’Ajuntament

2.6 L’horari de les funcions, passa carrers o concerts, que coincideixin amb dies laborals, es
duran a terme a partir de les 20.30h.

3. PRESSUPOST

El Preu d’aquest contracte esta formulat en termes de preus unitaris definits per passa
carrer i per concert. Per el càlcul del valor estimat del contracte s’ha tingut en compte
les actuacions dutes a terme durant els 12 mesos anteriors corresponent el contracte
adjudicat, però la recent evolució de la conjuntura econòmica ha convertit en prioritari la
reducció accelerada dels dèficits públics que implica una urgent reducció de la despesa
de les diferents Administracions Públiques. Davant aquestes circumstàncies la
delegació de Cultura ha proposat les mateixes actuacions i amb el mateix preu unitari
dels passa carrers i concerts dels adjudicats al darrers 12 mesos garantit l’adequada
prestació del servei.

1.
2. COST PER FUNCIÓ DE PASSACARRER: 1.332’80 € sense IVA
Sant Antoni (4 funcions)

5.331’20 €

Setmana Santa (3 funcions)

3.998’40 €

Desfilada de fires i festes

1.332’80 €

Gran premi a l’hipòdrom o altre actuació a determinar per l’òrgan de

1.332’80 €

contractació
Festes de Porto Cristo, Mare de Deu del Carme
Sant Jaume (2 funcions)

1.332’80 €
2.665’60 €

Encesa de llum o altre actuació a determinar per l’òrgan de contractació

1.332’80 €

Cavalcada de Reis

1.332’80 €

1. TOTAL 14 FUNCIONS DE PASSACARRERS: 18.659’20 euros, sense IVA

2. COST PER FUNCIÓ DE CONCERT: 2.837’30 € sense IVA
Pasqua (el dissabte del Ram)

2.837’30 €

Sant Domingo (per les festes de Sant Domingo, a finals de maig)

2.837’30 €

Porto Cristo (Mare de Deu del Carme)

2.837’30 €

Son Macià (Primera setmana d’agost)

2.837’30 €

Festes de S'Illot (Mare de Déu Assumpta)

2.837’30 €

Sa Torre (Darrer diumenge de setembre)

2.837’30 €

Crist Rei per Santa Cecilia (Barriada de Crist Rei, a finals de novembre)

2.837’30 €

TOTAL 7 FUNCIONS DE CONCERTS: 19.861’10 euros, sense IVA

TOTAL COST ANUAL ACTUACIONS: 38.520’30 euros sense IVA
La despesa màxima anual a satisfer l’Administració, així com els preus unitaris per passa carrer
i concert, en consideració a que malgrat és tracta d’una activitat econòmica subjecta a IVA,
l’única entitat que està capacitada per realitzar aquest contracte (Associació Banda de Música),
té reconeguda per l’Agència Estatal d’Administració Tributària el reconeixement d’entitat de
caràcter social que implica l’exempció d’IVA a favor de dita entitat, però solament per les
operacions descrites a l’article 20.uno.8º,13º i 14º de la Llei de l’impost de l’IVA, entre els quals
l’apartat 14º.c) inclou les “prestacions de serveis efectuades per entitats o establiments culturals
de caràcter social. Representacions musicals”.
4. DURADA
Aquest conveni té una vigència de dos anys i s'anirà renovant per anys naturals fins a un màxim
de 4 anys per acord exprés de les dues parts.
Manacor, 21 de febrer de 2018

Jaume Tomàs Vicens
Director del Conservatori Municipal de Manacor

