Departament de Patrimoni Cultural
Carrer de l’Antiga Riera, 6, 1r. 08840 - Viladecans
Tel. 936 351 880 – Fax 936 589 236

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAURAN
DE REGIR LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL
CENTRE CA N’AMAT – MUSEU DE VILADECANS (MUVA)

1.- Objecte del contracte
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de gestió del centre Ca n’Amat –
Museu de Viladecans (MUVA) de l’Ajuntament de Viladecans, ubicat al carrer de les Sitges, 1-3,
de conformitat amb l’establert en el present plec de prescripcions tècniques.

2.- Definició de Ca n’Amat – Museu de Viladecans (MUVA)
Ca n’Amat - Museu de Viladecans es un dels equipaments museístics amb els que comptarà la
ciutat i es defineix com a centre d’interpretació i difusió de la història i el patrimoni local amb la
voluntat de ser un element dinamitzador de la cultura i el patrimoni de Viladecans de tal manera
que les sales d’exposicions temporals i polivalents acolliran una programació estable
d’exposicions, tallers i xerrades. D’altra banda, Ca n’Amat, com a equipament museístic inicial de
la ciutat, també acollirà una exposició permanent d’objectes i peces representatives de l’evolució
històrica de Viladecans.

3.- Destinataris
Ca n’Amat – Museu de Viladecans està obert a tota la ciutadania de Viladecans, independentment
de la seva edat, així com també a tots els ciutadans de fora de Viladecans que ens vulguin visitar i
estiguin interessats pel patrimoni cultural.

4.- Característiques de Ca n’Amat – Museu de Viladecans (MUVA)
Actualment, i fins que no es procedeixi a la reforma i ampliació total de l’immoble, Ca n’Amat –
Museu de Viladecans només disposa dels següents espais visitables, tots a planta baixa:
- Sala del Celler: punt d’acollida del Museu de Viladecans i d’informació sobre el
municipi; audiovisual sobre la història de la ciutat i espai polivalent per a la realització de
tallers didàctics i xerrades;
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- Sala dels Cups: sala d’exposicions temporals i, si s’escau espai, també, per a la realització
de xerrades o conferències;
- Sala Joan Amat i Sala: sala d’exposició semipermanent del Museu de Viladecans que
acollirà una selecció d’objectes significatius del patrimoni i la història de la ciutat així com
també un interactiu sobre el patrimoni cultural de Viladecans i un audiovisual sobre
l’edifici de Ca n’Amat i el Museu;
- La Cuina: sala d’exposicions semipermanent on es podrà veure els estris d’una cuina
antiga així com un audiovisual i un interactiu sobre com la cuina i el menjar formen part
del patrimoni cultural en general, i en concret, de la nostra ciutat;
- Patis del Passat i del Present: en el primer es disposarà de tota una sèrie d’objectes i peces
que ens explicaran el passat agrícola de la ciutat i el segon s’utilitzarà per a activitats de
difusió del Museu a l’aire lliure, tal i com ja s’ha vingut realitzant des de fa uns anys
- L’hort: espai didàctic del museu lligat a la cuina i que ens permetrà vincular els tallers de
cuina amb les plantes i hortalisses que es puguin conrear a l’hort. També ens servirà de
recurs didàctics amb les visites escolars.

5.- Recursos humans
Per tal de gestionar el centre Ca n’Amat – Museu de Viladecans, i tenint en compte el circuit
d’entrada i sortida dels visitants només es necessita d’una persona, amb una formació mínima
d’estudis d’ESO i que haurà de desenvolupar les següents funcions:
- obertura i tancament de l’equipament;
- encesa i apagat dels audiovisuals, la il·luminació, així com d’altres elements que
conformin les exposicions permanents o temporals de l’equipament;
- atenció i orientació als visitants:
- sobre les sales, elements que conformen el museu i horaris del mateix;
- sobre les diverses activitats que es realitzen des dels equipaments vinculats amb el
patrimoni cultural i natural de la ciutat (arxiu municipal, espais naturals) i, en
general, sobre l’activitat cultural de la ciutat: fires i festes, teatre (Atrium
Viladecans), cultura popular (Centre de Cultura Popular Can Batllori o Ateneu de
les Arts), entre d’altres.
- control de visitants i aforament de les instal·lacions així com realització de les
estadístiques;
- vigilància de les instal·lacions de l’equipament;
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- gestió de la botiga: venda i control d’objectes promocionals del museu; publicacions de
patrimoni;
- reposició del material de difusió, promocional i de les publicacions;
- comunicació de les incidències:
- de visitants;
- de les instal·lacions;
- de l’equipament de les exposicions permanents i temporals.
- preparació de les sales per a activitats que es puguin desenvolupar a l’equipament;
- gestionar el llibre de signatures del museu;
- i altres feines relacionades amb l’equipament comunicades des de la direcció del
departament de Patrimoni Cultural de l’ajuntament de Viladecans.

6.- Horari i calendari d’obertura
Ca n’Amat – Museu de Viladecans disposarà del següent horari d’obertura al públic:
- de dimarts a dissabtes, de 16.30 a 19.30 h.;
- dissabtes i diumenges, de 10.30 a 13.30 h.;
- dilluns i festius tancat, a excepció de la Festa Major d’Hivern (20 de gener) i la Festa
Major d’Estiu (8 de setembre) que s’obrirà en horari de mati i tarda;
- agost tancat.
Les diades de Sant Jordi (23 d’abril) i Nacional de Catalunya (11 de setembre) Ca n’Amat –
Museu de Viladecans obrirà en horari de matí i tarda i de matí, respectivament.
Per tal de facilitar la utilització de l’equipament en altres franges horàries i dates assenyalades,
l’adjudicatari haurà de tenir una disponibilitat horària extraordinària de fins a 5 hores/mes.
Aquesta disponibilitat horària no serà acumulativa
A partir d’aquestes 5 hores/mensuals, les obertures extraordinàries del mes en qüestió tindran un
cost no superior als 22 euros/h, iva inclòs.
Els horaris, si s’escau, podran ser modificats, de comú acord, amb l’empresa adjudicatària sense
que impliqui cap contraprestació econòmica per a l’adjudicatari.

7.- Duració
La duració del contracte s’estableix des de l’1 de març de 2015 al 29 de febrer de 2016,
prorrogable per un altre període anual.
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8.- Import
El preu màxim de contracte és el de 19.500 euros, iva inclòs. Es valoraran totes aquelles millores
que es realitzin sobre el preu de contracte.

9.- Pagament
El pagament es realitzarà mensualment contra la presentació de la factura corresponent per part de
l’adjudicatari.

10.- Coordinació tècnica amb l’Ajuntament de Viladecans
La coordinació tècnica amb l’Ajuntament de Viladecans es realitzarà mitjançat el cap de Patrimoni
Cultural i consistirà en el següent:
- reunions periòdiques quinzenals de seguiment de la feina entre l’adjudicatari i el cap de
Patrimoni Cultural;
- lliurament semestralment d’una memòria dels treballs realitzats.

Viladecans, desembre de 2014
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