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ACTA DE LA 1A. REUNIÓ INTERNA DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA NORD DEL CLAUSTRE
MENOR DE LA CARTOIXA D’ESCALADEI (SOBRE A I B)
Acta d'obertura de la documentació administrativa i tècnica (Judicis de Valors)
Contracte: Contracte Públic

Unitat Promotora: Centre de Restauració de Béns Mobles
de Catalunya (CRBMC)

Tipus: Serveis
Expedient: ACPC-2018-782
Procediment: Obert i tramitació amb aplicació de mesures de gestió eficient en la
contractació (art. 8 Decret Llei 3/2016, 31 de maig)
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol: Conservació-restauració de la Capella nord del Claustre menor de la Cartoixa
d’Escaladei

Digitally signed by
Gestor Electrònic
d'Expedients de
Contractació
Date: 2018.10.16
14:44:51 CEST
Reason: Signatura
automàtica de còpia
autèntica
Location: Barcelona

IVA €

Import total €

4.340,65

25.010,40

Identificació de la sessió
Data: 21.09.2018
Horari: 12:45
Lloc: C/ Portaferrisa, 1 (Palau Moja) 08002 Barcelona
Es reuneix en el lloc i data indicats, en reunió interna, la Mesa de Contractació designada per a
l'obertura del sobre A i B (revisió de la documentació administrativa i propostes tècniques
subjectes a judici de valor), presentada per les empreses que prenen part en la licitació
d’aquest expedient, tal com estableix el plec de clàusules administratives que regeix aquest
contracte i la normativa vigent.
Els components de la Mesa de Contractació són els següents:
President: Sr. Eduard Aizpun de la Escosura, Gerent de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural.
Vocals:
• Sr. Marc Serra Serrats, lletrat adscrit a l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura.
• Sr. Marc E. Ripoll Muñoz, Cap de l’Àrea de Gestió Econòmica de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural (d’acord amb l’article 28.3.b) del Decret 198/2013).
• Sra. M. Àngels Solè Gili, Directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya,
que excusa la seva assistència.
• Sra. Joana Vendrell Trullen, tècnica del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya
Secretari/a: Sra. Mercè Turu Segura, Responsable de l’Àrea de Contractació de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural.
Ordre del dia
1. Obertura i examen dels sobres A i B de les empreses licitadores, d’acord amb el que preveu
l’art. 8 lletra f) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
2. Relació d’esmenes si s’escau.
3. Torn obert de paraules.

C/ Portaferrisa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Tlf: 93 316 28 00
Web: www.gencat.cat/cultura/acdpc

Signature
Not Verified

Import base €
20.669,75
20.669,75

Valor estimat del contracte (sense IVA)
Pressupost licitació
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El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Maria Mercè Turu
Segura el dia 15.10.2018

CPISR-1 C Eduard Aizpun de la
Escosura el dia 15.10.2018
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Desenvolupament de la sessió
A la licitació hi concorren les següents empreses i/o professionals (per ordre d’entrada en el
registre):

RESTAURACIONS PLOCROMIA, SL

SIGNINUM RESTAURA, SL

ARCOVALENO RESTAURO, SL
Es procedeix a l'obertura dels sobres "A" i “B” de les empreses que han presentat la proposició
dins de termini, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquesta licitació.
Acords
1. Després de veure la documentació presentada, la mesa acorda admetre a les següents
empreses o professionals:

RESTAURACIONS PLOCROMIA, SL

SIGNINUM RESTAURA, SL

ARCOVALENO RESTAURO, SL
2. I tot seguit, es procedeix a l’obertura del sobre B el contingut del qual es posa a disposició
de la Unitat Promotora per tal que emeti l’informe de valoració preceptiu respecte a la proposta
tècnica avaluable mitjançant judici de valor i que d’acord amb els plecs administratius ha de
contenir la següent documentació:
.- Proposta tècnica detallada amb metodologia dels treballs a realitzar i millores respecte
a les característiques proposades pel que fa a la conservació preventiva i conservació
restauració, amb el detall que s'indica a continuació:
 Anàlisi del projecte
 Mitjans humans i materials
 Programa de Treball
 Proposta de conservació preventiva i de manteniment
 Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de conservaciórestauració del conjunt.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La
política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius
i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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Signatura a la pàg.
1 del document

Vist i plau
El president
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CPISR-1 C Eduard Aizpun de la
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