
 
 

 
 
 
CONTRACTE MENOR 
 
PETICIÓ D’OFERTES PER AL SERVEIS D’INFORMADORS DE SALA DE CAN 
BALAGUER 
 
1. Objecte d’aquest contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és la contractació d’un servei d’informadors de sala de Can 
Balaguer. 
 
2. Pressupost  
 
El pressupost màxim del contracte és de 3.500 € més IVA. 
 
3. Destinataris i requisits 
 
Poden presentar ofertes per a la realització d’aquest servei les empreses que acreditin una 
experiència d’un mínim de tres anys en projectes educatius en el camp del patrimoni. 
 
4. Tasques a realitzar 
 
- Atenció al públic durant l’horari d’obertura de la sala d’exposicions temporals de Can 

Balaguer. L’horari és el següent: 
 - de dimarts a divendres de 16.30 a 20 h 
 - dissabtes de 10,15 a 14 h  
- Realització d’una visita guiada almenys quatre dies per setmana en horari a convenir 

amb la coordinació del centre. 
- Atenció a l’estat de conservació de l’exposició, comunicant qualsevol incident o 

desperfecte que pugui succeir. 
- Informació al públic sobre les activitats programades a Can Balaguer. 
 
5. Obligacions del licitador 
 

1. Aportar personal de qualificat per a les tasques a realitzar, amb formació en història 
o patrimoni a nivell universitari. 

2. Respectar la normativa en matèria de riscs laborals que sigui aplicable 
3. Respectar les indicacions que doni el coordinador del centre. 
4. El personal informador de sala que presti els seus serveis a Can Balaguer ha de 

anar acreditat en tot moment. 
5. El personal que aporti el licitador ha de poder atendre al públic en català, castellà i 

anglès. 
 
6. Documentació a presentar 
 

1. Oferta econòmica (pressupost) amb les dades fiscals del licitador, que inclogui: 
a. Sol·licitud per a optar a aquest procediment de contractació.  
b. Pressupost de l’oferta desglossat i signat per l’interessat. 

2. Declaració responsable segons el model adjunt 
3. Còpia del DNI o NIF. 

 



 
 

7. Consulta de documentació complementària 
 
Per a preparar la documentació exigida els licitadors poden demanar la informació 
necessària a l’Ajuntament de Palma, per correu electrònic a iperez@palma.cat. 
 
8. Termini d’execució del contracte 
 
El servei s’ha de desenvolupar del 31 de març al 15 de juliol de 2017 
 
9. Termini i mitjà de presentació de les ofertes 
 
Les ofertes i la documentació s’han de presentar dins els 5 dies naturals següents a la 
publicació d’aquest document al Perfil del Contractant de la Fundació Palma Espai d’Art. 


