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MEMORIA EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE MEDIACIÓ
CULTURAL DE LES DEPENDENCIES DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 1
MUSEU TEXTIL
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Núm. d'expedient: 1/2018
1.- Necessitat i idone'ltat del contracte
La necessitat de personal per realitzar les tasques de mediació cultural al Centre,
tasques definides al Plec de Clausules i que són: d'atenció al públic, control de sales i
la logística derivada, gestió de botiga i taquilla, etc. que és impossible realitzar per
mitjans propis, fan necessaria la contractació externa del servei de mediació
Les principals raons per no subdividir en lots aquesta contractació són:
Es tracta d'un únic edifici, els treballs susceptibles de formar lots separats en funció de
les tasques a realitzar suposen un número d'hores molt baixa sobre el total, i
constitueixen serveis extraordinaris que el Centre pot o no utilitzar en funció de les seves
necessitats.
La divisió en lots complicaria l'organització, la seguretat i la formació del personal
perqué els espais i el personal, així com l'accés a les diverses instal·lacions ha d'estar
molt controlat, en tractar-se de patrimoni Museístic.
2.- Procediment:
La contractació, que es tramitara de forma ordinaria i no esta subjecta a regulació
harmonitzada i es dura a terme mitjangant:
Procediment obert simplificat i adjudicació mitjangant l'aplicació de més d'un criteri de
valoració, en virtut d'alló que estableixen els articles 145, 146, 159 de la LCSP.
3.- Criteris d'adjudicació
Els criteris són els següents:
- Criteri 1 : Preu ofertat
- Criteri 2: Salari d'una categoria professional més elevada de la persona treballadora
destinada a l'execució del contracte, sense cost pel Consorci.
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4.- Preu del contracte
El preu del contracte s'ha determinat basant-se en un tant algat, pero tenint com a base
els preus establerts al Conveni Col·lectiu d'aplicació
El criteri preu es calcula amb el sistema de calcul establert a l'art. 85 del Reglament de
la Llei de contractes de les administracions públiques i la resolució
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5. No admissió de la revisió de preus
En aquesta contractació no s'admet la revisió de preus.
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6. Régim jurídic

t

t

En aquest contracte s'han aplicat el criteris socials establerts a la Llei de Contractes del
Sector Públic, tant en les condicions especials d'execució, com en la valoració de les
ofertes.

Terrassa, 20 de juliol de 2018

La Directora-gerent

Sílvia Carbonell Basté
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