INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES (SOBRE B) PER A
L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE PROCEDIMENT OBERT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE MATERIALS I
ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
Mitjançant l’expedient ACPC 2019 20013, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb
el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) com a unitat promotora,
va licitar un procediment obert per a la contractació del servei de conservació i restauració
de materials i elements arqueològics
Han estat dos les empreses que han licitat i que han resultat admeses:
•
•

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
ABAC CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ SL

En aquest procés de valoració hi han participat: la Sra. Àngels Solé i Gili, directora del
CRBMC i el Sr. Pere Rovira tècnic conservador-restaurador, Coordinador de l’especialitat
Pintura Mural, Escultura en Pedra i Arqueologia del CRBMC.
D’acord amb el que disposa la clàusula onzena dels PCAP, les empreses licitadores han
d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació
sotmesos a judici de valor. La inclusió en el sobre B de la documentació o informació que
s’ha d’incloure al sobre C comporta l’exclusió de l’empresa licitadora.
Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (SOBRE B): Fins a 30 punts.
Proposta tècnica dels projectes i desenvolupament (fins a 15 punts)
Document tècnic que ha de definir amb la major concreció i detall possible la proposta
específica de cada projecte a desenvolupar a l’entorn dels bens a intervenir per a la
correcta conservació del conjunt, indicant els processos concrets, i els materials i mitjans
necessaris en cada cas.
Programa de treball. (fins a 5 punts)
Calendari detallat i planificació. Diagrames i gràfics que permetin visualitzar l'organització i
coordinació del procés. Fites clarament constatables, amb periodicitat màxima mensual,
que permetin verificar el compliment de l'oferta.
Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de conservaciórestauració del conjunt. (fins a 10 punts)
Propostes en l’àmbit de la recerca científica i en el manteniment i tractament biocida i en
la neteja fisicoquímica mitjançant sistemes aquosos sobre suports en material arqueològic
i mosaics.
Una vegada revisada la documentació presentada per les dues empreses que han licitat
(sobre B), s’ha arribat a les consideracions que s’exposen en el present informe, d’acord
amb els criteris que per a l’adjudicació d’aquest contracte s’estableixen en el
corresponents plecs de clàusules administratives.
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Vista la documentació aportada per la UTE Jaciments Arqueològics amb NIF B64512601,
aquesta no s’ha valorat atès que juntament amb la documentació relacionada amb els
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, s’han aportat els CV, els quals contenen
informació relativa als criteris de valoració objectiva, de tots els conservadorsrestauradors que formen part de l’equip de la UTE Jaciments Arqueològics, per aquest
motiu proposem davant la Mesa la seva exclusió, d’acord amb la clàusula onzena dels
PCAP.
Valoració de l’empresa ABAC CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ SL:
Valoració total de l’oferta presentada 29 punts

Punt 1. Proposta tècnica de projectes i desenvolupament. Fins a 15 punts
La descripció de l'espai a intervenir i el coneixement dels llocs afectats son precisos i adequats per
desenvolupar aquests processos e restauracions. Per tot allò escrit es demostra un coneixement
profund dels jaciments objecte d’intervenció. La descripció dels processos de restauració i els
aspectes a tenir en compte per al seu correcte desenvolupament són els adequats. Totes les
propostes d’intervenció presentades, en base als projectes redactats pel CRBMC, estan detallades i
s’adeqüen a allò sol·licitat en cada cas, i en concret en processos de consolidació que són molt
importants. A tots els projectes es fa un incís especial també en les metodologies de tractaments
biològics, uns aspecte molt importants que hem destacat especialment com a part fonamental dels
projectes. Total: 15 punts

Punt 2. Programa de treball. Fins a 5 punts
Es presenta un calendari de treball 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: 4 punts

Punt 3. Noves aportacions i Millores al projecte. Fins a 10 punts
Tal com es demana explícitament en la convocatòria, es plantegen noves aportacions al projecte
referents per un cantó a la necessitat de recerca científica i de tractament biocida, i per l’altra a la
neteja fisicoquímica mitjançant sistemes aquosos dins la línia de gels de Wolbers, que es la
tecnologia química en què s’ha de treballar actualment. També s’inclou com a millora un reportatge
fotogràfic de tipus científic en base a l’ortofotografia i les fotografies microscòpiques indispensables
per complementar el treball de recerca científica. Paral·lelament és interessant veure com
s’incorpora com a millora unes noves cartografies de cada element tractat, en base a un nou
glossari més desenvolupat (i que acabarà de definir la mateixa recerca científica), i que servirà per
a futures intervencions en el mateix camp. Totes les noves aportacions s’adeqüen al projecte
general. Representen, a més, un pas important en el desenvolupament científic i e coneixement
dels elements d’un jaciment arqueològic. Total: 10 punts.

CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA
C/ Arnau Cadell, 30. 08197 Valldoreix. Tel. 93 590 29 70. A/web: www.centrederestauracio.gencat.cat

JACIMENT ARQUEOLÒGIC D’EMPÚRIES, JACIMENT ARQUEOLÒGIC D’ULLASTRET i
JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA VIL·LA DELS MUNTS (ALTAFULLA)
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4
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Qualitat i desenvolupament de les noves 4
aportacions

4

-

Adequació de les noves aportacions a allò 4
sol·licitat
10
Total parcial 1.3

4

-
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PROPOSTA TÈCNICA DELS PROJECTES
Descripció de l'espai a intervenir
Descripció del servei: paviment

Descripció del servei: revestiment mural 4
termes
4
Tractaments biològics
2
Documentació
15
Total parcial 1.1
PROGRAMA DE TREBALL
Calendari detallat i planificació
Diagrames i gràfics x visualitzar
l'organització i coordinació procés
Adequació de les fites que permetin
verificar el compliment obra
Total parcial 1.2
NOVES APORTACIONS I MILLORES
Quantitat de les noves aportacions

TOTALS

30
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Àngels Solé i Gili
Directora del CRBMC
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