Expedient núm.: 2019/952/G1072
Memòria Justificativa
Procediment: Procediment obert simplificat
Assumpte: Contractació d’intervenció de restauració sobre el menhir del Solà, l’estela del
Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
Es preveu contractar una intervenció de conservació-restauració del menhir del Solà, l’estela del
Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu. Tots tres elements foren salvaguardats
l’any 2018 dins el projecte “Recuperació, restauració i estudi de sis estàtues menhir situades a
Riner, Pinell i Solsona. Gegants Immortals” impulsat pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,
juntament amb el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca. Tots tres elements es trobaven
en un emplaçament a l’aire lliure la qual cosa els ha provocat greus problemes de conservació
que justifiquen la present actuació. Actualment tots tres es troben dipositats en un espai a la
Casa Gran del Miracle (Riner, el Solsonès) on es preveu que es realitzaran els treballs de
restauració.
Aquesta actuació està motivada pel procés de deteriorament assolit per diversos monuments
megalítics a la zona del Solsonès, que en conseqüència provoca la pèrdua d’una valuosa
informació que estava impresa en els gravats i decoracions que presenten en les seves
superfícies. Es tracta d’estàtues-menhir que havien tingut tota la superfície repicada i
posteriorment gravada amb diversos motius decorats i que actualment s’estan deteriorant a
causa de la seva exposició a la intempèrie i l’acció de l’home.
Es tracta d’una actuació de salvaguarda d’un patrimoni poc conegut i molt exclusiu de la zona
de la Catalunya Central on es troba.
2. Descripció de la situació actual
Situació en la Institució: El Consell Comarcal del Solsonès, membre també del Patronat del
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, resta interessat en la col·laboració en el projecte de
“Recuperació, restauració i estudi de sis estàtues menhir situades a Riner, Pinell i Solsona.
Gegants Immortals” impulsat pel Museu Diocesà i Comarcal del Solsona, juntament amb el
Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i diversos ajuntaments de la comarca.
Amb aquesta contractació s’aconseguirà iniciar la restauració de les estàtues-menhir i evitarà la
seva desaparició en un futur no gaire llunyà així com la pèrdua de l’oportunitat de poder estudiar

uns elements patrimonials tan singulars. D’altra banda, aquest projecte és pioner a Catalunya i
permet visualitzar el museu al territori amb la col·laboració de diverses administracions i privats.
3. Marc normatiu
⎯ Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807,
d’11.10.1993).
⎯ Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
⎯ Les propostes caldrà que es fonamentin en el seguiment dels estàndards actuals de
restauració recollits per les cartes internacionals i les recomanacions que es postulen
des de les principals institucions que s’encarreguen de la conservació del patrimoni.
Concretament, s’han pres com a base les experiències i tendències promogudes pel
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
4.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la restauració de tres elements megalítics que es relacionen a
continuació:
•

Estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu:

Descripció: actualment la cara superior es troba totalment erosionada i no s’observa cap relleu
o gravat. La cara inferior és la que es troba en pitjors condicions i ha patit greus agressions
constants durant molts anys. A la part central d’aquesta cara inferior s’observa un gran forat
amb unes esquerdes que tenen una profunditat de fins a 10 cm i unes grans dimensions. A
diversos punts d’aquesta cara s’observa també que la superfície decorada amb xebrons està
saltant, s’està bufant i en molts punts concrets ha caigut. Cal apuntar que la superfície decorada
que s’està bufant té un gruix mil·limètric, pel que s’ha de fer una feina molt curosa. Actualment
l’objecte es troba amb l’embalatge del trasllat, una membrana de tissú transpirable. Es troba en
posició horitzontal, col·locada de costat amb l’ajuda d’unes esquadres sobre un palet metàl·lic
fet a mida. Previ a l’extracció es van empaperar puntualment aquelles zones que presentaven
separacions en placa, fissures i descamacions amb un elevat risc de despreniment i que, a més
a més, es trobaven properes a les zones decorades del menhir. L’empaperat es va fer amb paper
japonès adherit amb Klucel G al 4 % en etanol. També es van retirar restes de morter i diversos
nius, insectes i excrements.
•

Estela de la Costa dels Garrics de Caballol II:

Descripció: Segons es recull en la bibliografia (Castany 2008, 212), l’estela es troba fracturada
possiblement a causa d’un llamp. L’estela es trobava parcialment tombada sobre el túmul en
que es trobava erigida i se’n conserven almenys tres fragments i en manca una part del quadrant
inferior dret. L’estat resulta molt preocupant doncs els fragments presenten internament moltes
més esquerdes i erosions que es van consolidar abans d’intentar moure-la. Actualment es troba
embalatjada amb tissú transpirable. Prèviament a l’extracció es va fer un farciment amb argila
de les zones amb més risc de desplaçament per tal de massissar-les i augmentar la resistència a
la compressió d’aquests punts. També es va fer un empaperat puntual amb paper japonès

adherit amb Klucel al 4 % en etanol als llavis de la fissura del fragment 3. Durant l’extracció es
va produir el despreniment d’una placa del fragment 3 (s’ha recuperat i adherit els més de 20
fragments en què s’ha partit) i un fragment més petit de la zona superior. Per altra banda, s’han
extret també altres pedres que podrien arribar a formar part del revers dels fragments 1 i 2
(emmagatzemades en caixes), per tal que es puguin estudiar durant el procés de conservaciórestauració. Durant la col·locació en vertical del fragment 3 al santuari del Miracle es va produir
el moviment de les fissures, produint-se l’obertura i separació d’algunes plaques i fragments que
s’han recuperat.
•

Menhir del Solà I:

Descripció: Aquest menhir està sencer i no s’observa cap fragmentació ni erosió en les
superfícies. Actualment l’objecte es troba embalatjat amb una membrana de tissú transpirable.
Resta emmagatzemada en posició horitzontal, col·locada de costat sobre un palet fet a mida
amb l’ajuda d’unes esquadres. Només fou necessària, durant l’extracció, l’excavació del
perímetre d’una part del menhir per tal de facilitar l’accés a l’obra. Té una fissura a la part
superior que es troba estable i no afectava a la manipulació del menhir.
Dites estàtues-menhir foren declarades Bé Cultural d’Interès Local, mitjançant acord del Ple del
Consell Comarcal del Solsonès de data 13 de març de 2018.

5. Anàlisi Tècnica: consideracions tècniques i requeriments
Objecte del contracte: intervenció de restauració-conservació al menhir del Solà, l’estela del
Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu.
Empresa adjudicatària: especialitzada en la restauració de béns patrimonials arqueològics.
Personal: el personal contractat comptarà amb coneixements acreditats i experiència en
intervencions de conservació i restauració sobre béns patrimonials arqueològics. L’equip de
tècnics estarà coordinat per un tècnic superior especialitzat.
Objectius: conèixer i analitzar els diferents factors, mecanismes i indicadors d’alteració que han
contribuït a la degradació dels objectes i així poder definir els tractaments necessaris. Aturar els
processos de degradació i alteracions actives per minimitzar-ne l’acció futura i assegurar la
preservació de l’obra en base a una actuació directa de conservació-restauració. Millorar el
sistema de presentació actual de l’obra per tal d’assolir una correcta lectura de la mateixa i
recuperar el contingut simbòlic del conjunt.
Criteris d’intervenció: mínima intervenció, màxim respecte per l’obra en tota la seva integritat,
coneixement de les causes de degradació, llegibilitat, reversibilitat, estabilitat, conservació
preventiva i documentació.
6.

Valor Estimat

El valor estimat del contracte s’estableix en l’import de 18.911,57 €, d’acord amb el
desglossament següent:

•

Estudis previs: 1.800,00 €.
Documentació fotogràfica, examen organolèptic, planimetries de l’estat de conservació
i presa de mostres i analítiques.

•

Intervenció de conservació-restauració: 16.211,57 €
Neteja mecànica superficial, proves de neteja, neteja aquosa i remoció de colonització
biològica, neteja amb microprojecció controlada, consolidació puntual de disgregacions
de pedra, consolidació de desplacaments, segellat d’esquerdes i fissures i materials.

•

Documentació: 900,00 €
Redacció d’una memòria final on s’incloguin planimetries (d’alteracions i processos),
fotografies (abans, durant i final d’intervenció) i processos realitzats sobre l’obra.
S’inclourà també un pla de conservació preventiva.

7.

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Aquest apartat de la memòria justificativa, atès que ha de donar compliment al disposat en
l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta, sobre
les despeses i els ingressos del Consell Comarcal del Solsonès, serà redactat i signat per
l’interventor de l’entitat.
En aquest sentit, aquest apartat es complimentarà i redactarà com a document independent a
aquesta memòria justificativa.
8.

Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, ja que el
valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros i els criteris d’adjudicació són
quantificables de forma automàtica, sense que siguin avaluables mitjançant judici de valor.
b. Qualificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c. Improcedència de divisió en lots i d’insuficiència de mitjans

El contracte no s’ha dividit en lots amb la finalitat de facilitar la seva execució i considerant el
caràcter especial d’aquesta contractació ja que es tracta de la restauració de béns declarats Bé
Cultural d’Interès Local, mitjançant acord del Ple del Consell Comarcal del Solsonès de data 13
de març de 2018.
Entenem necessari concentrar en un únic contractista, per un millor desenvolupament de
l’objecte del contracte.
El Consell Comarcal del Solsonès no disposa de mitjans per dur a terme la present contractació,
atès que el que es preveu dur a terme requereix uns coneixements molt específics i titulacions
especialitzades que el personal de l’entitat no reuneix.
d. Durada
Els treballs objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzats el dia 31/12/2019.
e. Insuficiència de mitjans
El Consell Comarcal del Solsonès, considerant l’especialitat de l’objecte del contracte i el
personal de què disposa l’entitat no compta amb mitjans personals que puguin dur a terme les
tasques que es preveuen contractar.
Solsona, 30 de setembre de 2019

Arquitecta
Serveis Tècnics
Consell Comarcal del Solsonès

