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DECRET
Promotor
Tipus d'expedient
Objecte

lmport total
Altres serveis

Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil
Contractació. Serveis
Aprovació. Procediment obert simplificat amb pluralitat de
criteris, per a la prestació del servei de mediació cultural del
Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil.
Expedient 1/2018
35.511,08 € (IVA inclos)
14001 Servei de Contractació

VIST l'expedient de contractació, promogut pel CDMT, que consisteix en la prestació del
servei de mediació cultural del Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil,
d'acord amb el que s'especifica en el plec de prescripcions tecniques, amb un
pressupost maxim de licitació de 29.348 €, IVA exclos. L'IVA que correspon aplicar-hi
és del 21 % i ascendeix a la quantitat de 6.163,08 €.
VISTA la Memoria i el Plec de prescripcions tecniques particulars, i el plec de clausules
administratives particulars que han de regir la contractació de referencia.
ATES que aquesta contractació, que no esta subjecta a regulació harmonitzada, és
procedent tramitar-la de forma ordinaria, per procediment obert simplificat i adjudicar-la
per l'aplicació de més d'un criteri de valoració, en virtut d'allo que disposen els articles
145,146,159 i concordants del la LCSP.
ATES que segons es despren de la Memoria esmentada i s'acredita en l'expedient la
necessitat d'acudir a la contractació, així com la no divisió en lots, la idonenat de l'objecte
del contracte i la justificació del procediment i els criteris d'adjudicació seleccionats.
ATES que és procedent l'aprovació del Plec de prescripcions tecniques particulars i el
Plec de clausules administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
ATES que l'acte que es proposa aprovar requereix d'informe jurídic preceptiu de
secretaria, de conformitat ambla Disposició Addicional 3a. Núm.8 de la LCSP.
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Vist l'article 18.8 deis Estatuts del Consorci del CDMT, que faculten la Direcció-geréncia
per a l'aprovació d'expedients de contractació d'aquestes característiques l'import deis
quals no superi el 10% del pressupost anual.

En virtut de tot aixó, s'adopta la següent

RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació, promogut pel CDMT, que consisteix en
la prestació del servei de mediació cultural al Consorci del Centre de Documentació i
Museu Textil, d'acord amb el que s'especifica en el plec de prescripcions técniques, amb
un pressupost maxim de licitació de 29.348 €, IVA exclós. L'IVA que correspon aplicarhi és del 21 % i ascendeix a la quantitat de 6.163,08 €.
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions técniques i el Pie de clausules
administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la contractació mitjan<;ant procediment obert simplificat, d'acord
amb el qué disposen els articles 145,146,159 i concordants de la LCSP.
Quart.- AUTORITZAR la despesa pluriennal d'un maxim de TRENTA CINC MIL CINCCENTS ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS (35.511 ,08 €), IVA no dedu"lble inclós,
derivada d'aquesta contractació:
Partida 227.01 per import de 17.755,54 euros IVA inclós a carrec de l'exercici 2019
Partida 227.01 per import de 17.755,54 euros IVA inclós a carrec de l'exercici 2020
Amb la condició suspensiva qué pera l'esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.

Cinque.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatoria de la licitació al Perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província.

Terrassa, 05 de setembre de 2018

La lntervenció delegada,

La Directora-gerent
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Caries Bayén Fernández

