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INFORME JUSTIFICATIU COMPLEMENTARI DE LA NECESSITAT I IDONETAT DEL
CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ
DE L’ORNAMENTACIÓ MURAL DE GUIX DE LA CAPELLA SUD DEL CLAUSTRE
MENOR AL CENOBI DE LA CARTOIXA D’ESCALADEI.
En data 12 d’abril de 2019, la Directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya, va emetre informe justificatiu sobre la necessitat i idoneïtat de contractar el
Servei de conservació restauració de l’ornamentació mural de guix de la Capella sud del
Claustre menor al cenobi de la Cartoixa d’Escaladei (Exp. ACPC 2019 360).
Havent-se detectat una errada a l’apartat 8, “Criteris d'adjudicació i justificació de la
proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a
considerar”, en el repartiment de punts del subcriteri avaluable mitjançant judici de valor
subjectiu “Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de conservació
preventiva del conjunt”, es rectifica l’apartat relatiu al mateix que queda redactat de la
següent manera:
“Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de conservaciórestauració del conjunt. (fins a 15 punts)
Poden ser propostes en l’àmbit de la restauració (amb la intervenció en àrees no
previstes, ampliació de processos de restauració, etc.), de la conservació preventiva
(amb la proposta d’adequació de l’espai, tractament biocida, etc.), del manteniment
(amb la planificació d’un programa de treball, inspeccions periòdiques en un temps
determinat, etc.), de recerca científica (investigació i assajos amb nous materials) o de
documentació (fotogrametries, fotografia científica, vídeos, etc.). Es valorarà
especialment la recerca científica destinada a la documentació, estudi i localització en
obra dels guixos originals recuperats i conservats en magatzem (i si és possible la seva
col·locació). Per tant es valoraran aquests punts:
• Documentació, estudi i localització en obra dels guixos originals (fins a 4 punts)
• Noves propostes tècniques i científiques no previstes en projecte (fins a 4 punts)
• Idoneïtat i repercussió de les millores dins el projecte, tant a nivell de
conservació com de documentació i difusió (fins a 4 punts)
• Estalvi econòmic de la millora (fins a 3 punts)”
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