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1.- Per acord del Ple de data 31 de març de 2022, es va aprovar definitivament el Projecte
executiu museogràfic de l’espai d’interpretació del jaciment prehistòric del Barranc de la
Boella.
L’esmentat projecte compren prestacions que es corresponen amb tipus contractuals d’obra,
de subministrament i de serveis. Als efectes del disposat en l’article 18.1.a) de la LCSP,
s’informa que, a judici de qui subscriu, la prestació principal del contracte és la relativa a
serveis, donat que la generació de continguts documentals, tant en suports gràfics estàtics
com en audiovisuals i informàtics, ha de ser específica i singular per al Mas de l’Abeurador
de la Canonja i per al jaciment prehistòric de la Boella, fet que comporta una prestació amb
alt contingut intel·lectual que ha de ser específica per al present contracte, en comparació
amb el subministrament, i sobretot les obres, que són prestacions més estandarditzades
amb d’altres de similars.
2.- En relació al que disposa l’article 116.4.f) de la LCSP, quan es faci necessari celebrar un
contracte de prestació de serveis, prèviament s’haurà de justificar adequadament en
l’expedient la insuficiència de mitjans.

Pel que fa als mitjans personals, els tècnics municipals no disposen dels coneixements
suficients ni la competència en la matèria i disciplines requerides.
És tot el que s’informa als efectes que convinguin.
L'arquitecte tècnic municipal,
La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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Com s’ha indicat anteriorment, l’objecte del contracte és la realització d’obres i el
subministrament i col·locació d’equipament específic museístic i museogràfic, així com el
servei de generació de continguts documentals, tant en suports gràfics estàtics com en
audiovisuals i informàtics. Aquest tipus de contracte no pot ésser assumit ni dut a terme amb
mitjans personals i materials propis ja que requereixen d’un grau de tecnificació molt elevat
d’empreses especialitzades del sector de la museïtzació.

