Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES (SOBRE B) PER A LA LICITACIÓ
MITJANÇANT EL SISTEMA DE PROCEDIMENT OBRET, DE LA CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ
DE LA CAPELLA NORD DEL CLAUSTRE MENOR DE LA CARTOIXA D’ESCALADEI (LA MORERA
DE MONTSANT, PRIORAT). Número expedient: ACPC 2018-782

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha licitat la contractació, per procediment obert, les
tasques de conservació - restauració de l’ornamentació de la capella nord del claustre menor de la
Cartoixa d’Escaladei (La Morera de Montsant, Priorat).
Reunida la unitat promotora d’aquest expedient i vistes les ofertes presentades (sobre B) s’ha
realitzat un estudi de la documentació i s’ha arribat a les consideracions següents (Annex 1), tenint
en compte els criteris que per a l’adjudicació d’aquest contracte s’establien en els plecs de clàusules
administratives.
Per a aquesta licitació s’han presentat 3 empreses:
1. ARCOVALENO RESTAURO S.L.
2. RESTAURACIONS POLICROMIA S.L.
3. SIGNINUM RESTAURA S.L.
VALORACIO:
1- Empresa ARCOVALENO RESTAURO S.L.
La valoració total de l’oferta presentada és de 46 punts

Punt 1. Anàlisi del projecte. Fins a 5 punts
La descripció de l'espai a intervenir, del coneixement del lloc, i de la descripció del servei o de l'obra
i aspectes a tenir en compte per al seu correcte desenvolupament, estan molt detallades, fins al
punt de definir tots els processos per a cadascun dels elements (motllures decoratives, pedra i
fàbrica, revestiments murals). L’anàlisi de les incidències o problemàtiques detectades per a la seva
execució és completa i s’especifiquen les urgències clarament. Total: 5 punts
Punt 2. Mitjans humans i materials. Fins a 15 punts
S’ha detallat molt bé l’organigrama i la seva adequació a l’obra. La relació dels professionals que hi
treballarà és excel·lent, definint les funcions a realitzar per a cadascun d’ells. Es detalla la
maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, i equips que s'utilitzaran per a l'execució del servei.
S’especifica també quines partides o unitats d'obra seran objecte de subcontractació. Es detallen
les mesures de seguretat i salut específiques per a questa obra. Total: 15 punts
Punt 3. Programa de treball. Fins a 10 punts
Es presenta un calendari de treball molt detallat i una bona planificació de l’obra a realitzar, amb
especificacions segons l’horari i el professional que ho ha de fer. El diagrama presentat permet
visualitzar l'organització i el procés de treball desenvolupar en processos i dies perfectament. Les
fites son constatables i compleixen l’oferta presentada, tot i que no s’especifiquen adequadament.
Total: 9 punts
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Punt 4. Proposta de conservació preventiva i de manteniment. Fins a 9 punts
Les propostes específiques de conservació preventiva estan molt ben detallades i són molt clares. El
pla de manteniment és adequat tot i que falta mes clarificació de cara al futur.
Total: 7 punts.
Punt 5. Noves aportacions i Millores. Fins a 10 punts
Es plantegen 4 noves aportacions al projecte no previstes en matèria de conservació-restauració
del conjunt, entre elles la restauració del terra de la capella. Aquestes propostes estan ben
desenvolupades i defineixen el procés a seguir. També s’incorpora en les noves aportacions un
estudi històric i un reportatge professional. Totes les noves aportacions s’adeqüen al projecte
general. Representen, a més, un estalvi econòmic important. Total: 10 punts.

2- Empresa RESTAURACIONS POLICROMIA S.L.
La valoració total de l’oferta presentada és de 25 punts
Punt 1. Anàlisi del projecte. Fins a 5 punts
No hi ha una descripció de l'espai a intervenir i del coneixement del lloc amb certa profunditat sent
massa genèric. La descripció del servei o de l'obra i aspectes a tenir en compte per al seu correcte
desenvolupament estan ben detallades i es defineixen tots els processos per a cadascun dels
elements (motllures decoratives, pedra i fàbrica, revestiments murals). L’anàlisi de les incidències o
problemàtiques detectades per a la seva execució és completa. No s’especifiquen les urgències
clarament. Total: 3 punts
Punt 2. Mitjans humans i materials. Fins a 15 punts
No s’ha detallat correctament l’organigrama ni la seva adequació a l’obra. La relació dels
professionals que hi treballarà és excel·lent, però no es defineixen les funcions a realitzar per a
cadascun d’ells. Es detalla molt poc i de forma dispersa la maquinària, mitjans auxiliars,
instal·lacions, i equips que s'utilitzaran per a l'execució del servei. No es detallen les mesures de
seguretat i salut específiques per a questa obra. Total: 9 punts
Punt 3. Programa de treball. Fins a 10 punts
No es presenta un calendari de treball molt detallat ni especificat en les funcions de cada
professional per a una bona planificació de l’obra. El diagrama presentat permet visualitzar
l'organització i el procés de treball desenvolupar en processos i dies perfectament. Les fites son
constatables i compleixen l’oferta presentada, tot i que no s’especifiquen adequadament. Total: 7
punts
Punt 4. Proposta de conservació preventiva i de manteniment. Fins a 9 punts
Les propostes específiques de conservació preventiva són molt genèriques i no estan molt ben
detallades. El pla de manteniment no s’especifica.
Total: 1 punts.
Punt 5. Noves aportacions i Millores. Fins a 10 punts
Es planteja sobretot la restauració del terra de la capella. Aquestes proposta està ben
desenvolupada i defineix el procés a seguir, adequant-se al projecte general. No incorpora altres
actuacions a part del panell explicatiu durant les obres. Aquesta actuació representa un estalvi
econòmic important. Total: 5 punts.
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3- Empresa SIGNINUM RESTAURA S.L..
La valoració total de l’oferta presentada és de 36 punts
Punt 1. Anàlisi del projecte. Fins a 5 punts
La descripció de l'espai a intervenir, del coneixement del lloc, i de la descripció del servei o de l'obra
i aspectes a tenir en compte per al seu correcte desenvolupament, estan ben detallades, i es
defineixen tots els processos per a cadascun dels elements (motllures decoratives, pedra i fàbrica,
revestiments murals). L’anàlisi de les incidències o problemàtiques detectades per a la seva
execució és completa i s’especifiquen les urgències clarament. Total: 5 punts
Punt 2. Mitjans humans i materials. Fins a 15 punts
No s’ha detallat correctament l’organigrama ni la seva adequació a l’obra, tot i que s’especifiquen
les seves funcions. La relació dels professionals que hi treballarà és excel·lent. Es detalla breument
la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, i equips que s'utilitzaran per a l'execució del servei.
Es detallen, tot i que sense detall, les mesures de seguretat i salut específiques per a questa obra.
Total: 10 punts
Punt 3. Programa de treball. Fins a 10 punts
No es presenta un calendari de treball molt detallat ni especificat en les funcions de cada
professional per a una bona planificació de l’obra. El diagrama presentat permet visualitzar
l'organització i el procés de treball desenvolupar en processos i dies perfectament. Les fites son
constatables i compleixen l’oferta presentada, tot i que no s’especifiquen adequadament. Total: 7
punts
Punt 4. Proposta de conservació preventiva i de manteniment. Fins a 9 punts
Les propostes específiques de conservació preventiva i el pla de manteniment són molt genèriques i
no estan molt ben detallades., tot i que s’estableix el protocol a fer.
Total: 4 punts.
Punt 5. Noves aportacions i Millores. Fins a 10 punts
Es plantegen 3 noves aportacions al projecte no previstes en matèria de conservació-restauració
del conjunt, entre elles la restauració del terra de la capella. Aquestes propostes estan ben
desenvolupades i defineixen el procés a seguir. També s’incorpora en les noves aportacions un
estudi històric i un seguiment arqueològic molt important. Totes les noves aportacions s’adeqüen al
projecte general. Representen, a més, un estalvi econòmic important. Total: 10 punts.

I per que consti i als efectes oportuns signem aquest informe a Valldoreix,
setembre de 2018.

Directora
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ANNEX 1

CRITERIS I SUBCRITERIS VALORACIÓ
1 ANALISI DEL PROJECTE (fins a 5 punts)
1.1 Descripció de l'espai a intervenir
1.2 Descripció del servei o de l'obra i aspectes a tenir en
compte pel correcte desenvolupament
1.3 Incidències i problemàtiques detectades amb
identificació de treballs d'urgència
1.4 Protecció de l'espai a intervenir
Puntuació
2 MITJANS HUMANS I MATERIALS (fins a 15 punts)
2.1 Organigrama i adequació a l'obra
2.2 Relació de personal i coneixements específics.
Formació adequada i experiències en Pedra i
Jaciments
2.3 Material, maqinària i mitjans auxiliars. Avantatges
dels mitjans exposats
2.4 Mesures de seguretat i salut
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Puntuació
3 PROGRAMA DE TREBALL (fins a 10 punts)
3.1 Calendari detallat i planificació
3.2 Diagrames i gràfics x visualitzar l'organització i
coordiació procés
3.3 Adequació de les fites que permetin verificar el
compiment obra
Puntuació
4 PROPOSTA DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA I
MANTENIMENT (fins a 9 punts)
4.1 Proposta específica de conservació preventiva a
posteriori
4.2 Revisió de l'actuació en manteniment i revisions
periódiques
Puntuació
5 NOVES APORTACIONS I MILLORES (fins a 10 punts)
5.1 Quantitat de les noves aportacions
5.2 Qualitat i desenvolupament de les noves
aportacions
5.3 Adequació de les noves aportacions al projecte
general
5.4 Estalvi econòmic
Puntuació
TOTALS
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