PRESCRIPCIONS TÈCNICQUES DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE L’ORNAMENTACIÓ DE
LA CAPELLA SUD DEL CLAUSTRE MENOR DE LA CARTOIXA D’ESCALADEI
(CRBMC núm. 10491.2, P 07-2019)
Àmbit de prestació dels serveis
L’àmbit de prestació dels serveis és la Cartoixa d’Escaladei i els equipaments que es
detallin en els plecs tècnics, i en allò que requereixi l’objecte del contracte per a la
seva completa prestació.
Solvència tècnica:
Tots els professionals que prestin aquest servei han de disposar necessàriament de
titulació superior reglada en conservació i restauració de béns culturals.
Condicions generals de la prestació d’aquests serveis
Al marge de les obligacions previstes en el plec de clàusules administratives,
l’empresa adjudicatària ha de complir les següents condicions per tal de garantir la
correcta prestació dels serveis, segons les directrius marcades per aquest plec.
Les feines s’hauran de desenvolupar de la següent manera:
• Visita in situ de l’objecte a conservar-restaurar, que inclou l’anàlisi
organolèptica, la documentació tècnica amb la presa de mostres.
• Feines de conservació-restauració in situ i a les instal·lacions del CRBMC si
s’escau.
S’ha de garantir la disponibilitat del personal necessari i suficientment qualificat per
cobrir les diferents tasques objecte d’aquesta prestació de serveis, durant el temps que
duri el contracte.
Es realitzaran reunions periòdiques de supervisió, planificació i actualització de les
tasques que consten en aquests plecs, tant en les fases de planificació, com en la
d’execució del servei. Amb aquesta finalitat l’empresa designarà un coordinador del
servei que serà el responsable de la gestió dels diferents equips de treball i serà
l’interlocutor amb la direcció del CRBMC i amb el coordinador responsable de
l’especialitat.
Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la realització dels treballs de conservació-restauració de
L’ORNAMENTACIÓ MURAL DE GUIX DE LA CAPELLA SUD DEL CLAUSTRE
MENOR al cenobi de la Cartoixa d’Escaladei, segons els projecte redactat pel
CRBMC. Aquests treballs s’han de dur a terme in situ.
Treballs a realitzar:
Les tasques són les següents:
•
•

Estudis previs
Neteja mecànica en sec

•
•
•
•
•
•
•

Neteja de les superfícies
Eliminació d’elements biològics i tractament biocida
Eliminació d’eflorescències salines i dessalats puntuals
Consolidació dels materials
Reintegració de pèrdues de matèria
Documentació de la intervenció.
Conservació-restauració de materials arqueològics, principalment d’època
antiga.

