ÀREA DE PRESIDÈNCIA
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PETICIÓ D’OFERTA PER SERVEI
Tipus de document
Assumpte

PETICIÓ D’OFERTA
INFORME D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES TÈCNIQUES
VALORADES PER REHABILITAR LA GRADERIA
RECONSTRUÏDA DE L’AMFITEATRE DE TARRAGONA

Expedient
Codi CPV

72224000-1 Serveis de consultoria i gestió de projectes.

Pressupost de licitació

15.911,50 € (13.150 + 2.761,50 IVA(21%))

Durada del contracte

60 dies
Arcadi Abelló Riley, cap tècnic de manteniment de patrimoni
històric

Responsable del
contracte

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Tarragona té competències en l’àmbit de gestió del patrimoni cultural d’acord
amb l’art. 25 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’acord amb
la delegació de competències vigent efectuada per l’Alcaldia en favor del conseller de
Patrimoni Històric, segons el previst a l’article 27 del mateix text legal.
D’acord amb les esmentades competències, resulta necessari contractar l’elaboració de
l’informe AVALUACIÓ PROPOSTES TÈCNIQUES VALORADES PER REHABILITAR LA
GRADERIA RECONSTRUÏDA DE L’AMFITEATRE DE TARRAGONA.
L’encàrrec de la consultoria esdevé imprescindible perquè els recursos humans dels serveis
municipals son insuficients i en aquesta ocasió s’exigeix un grau d’especialització professional
no cobert per la plantilla tècnica. La temàtica requereix la participació interdisciplinària de
facultatius especialistes en anàlisi i càlcul d’estructures experimentats en intervencions en
patrimoni immoble, arqueologia i conservació i restauració.

CONSIDERACIONS PRÈVIES
L’estat de conservació de la graderia del monument fruit de la reconstrucció projectada per
l’arquitecte Alejandro Ferrant els anys 70 del segle XX, és especialment greu en el tram
superior del sector SW (a l’esquerra de la Porta Triumphalis) on hi ha instal·lada una estructura
estintolant. Altres problemes estesos en tot el sector, com la filtració i l’embassat d’aigües
pluvials, fissures i esquerdes, cavitats en el reble, corrosió de l’armat de coberta dels vomitoris
etc. son mostres diagnòstiques preocupants de la degeneració de la construcció que fan
inviable el seu us públic.
La necessitat d’aquesta contractació també s’explica pels inconvenients que suposa la
permanent provisionalitat de l’estintolament col·locat per urgència l’any 2018 a ran
l’accentuació de les esquerdes existents evidenciada per la ruptura dels testimonis de control.

L’elevat cost econòmic del lloguer de tota l’estructura d’estintolament, requereix d’una
intervenció alternativa que resolgui el problema definitivament.

OBJECTE DEL CONTRACTE
A partir de l’estudi dels antecedents constructius, l’examen de la situació actual, l’anàlisi de
les patologies i el grau d’afectació parcial i general, la prestació consisteix en la elaboració
d’un informe proposant solucions encaminades a l’aprofitament públic de les grades fins allà
on sigui possible valorant la seva viabilitat tècnica i econòmica tenint present el marc
patrimonial. L’objecte obre un ventall de possibilitats que poden consistir en el reforçament
per subjectar un determinat tram o el seu desmuntatge per assegurar el manteniment d’un
sector més estable fins a la rehabilitació de tota la graderia o la completa desaparició.
En funció de l’abast i envergadura les propostes tècniques a estudiar es classifiquen en 4
nivells. Tinguin un objectiu -mantenir- o el contrari -desconstruir- els nivells 1,2 i 3 poden ser
acumulatius.
El nivell 4 suposa portar a l’extrem l’operació de desconstruir les grades reconstruïdes. Cal
conèixer la viabilitat que tindria l’operació perquè en fòrums de debat tècnic s’ha qüestionat el
seu manteniment per tractar-se d’una reconstrucció moderna que recrea la graderia sense
tenir en compte la geometria de l’original.
nivell 1 (sector SO):
•
•

Rehabilitació de les grades estintolades mantenint el cos superior.
Rehabilitació de les grades estintolades desconstruint el cos superior.

nivell 2 (sector SO):
•
•

Rehabilitació de les grades reconstruïdes mantenint o desconstruint el cos superior
per usos públics amb limitacions.
Rehabilitació de les grades reconstruïdes mantenint o desconstruint el cos superior
per usos públics incorporant mesures de seguretat i d’accessibilitat segons CT.

nivell 3 (sectors SO i NO)
•
•

Rehabilitació de totes les grades reconstruïdes per usos públics amb limitacions.
Rehabilitació de totes les grades reconstruïdes per usos públics incorporant mesures
de seguretat i d’accessibilitat segons CT.

nivell 4 Enderroc de la totalitat de la grada reconstruïda.
A l’esquematització de les accions proposades en l’informe d’avaluació es poden plantejar
operacions alternatives, conjuntes, complementaries, etc.
Els continguts de l’estudi de cada nivell han de reflectir, com a mínim, els següents aspectes:
•
•
•

Treballs de desconstrucció. Procediment, extracció runes, transport, etc.
Treballs d’estabilització i reforçament. sistemes, materials, obres prèvies, restitucions, etc.
Treballs de conservació i restauració Materials, tècniques, aplicacions, etc.

•
•

Treballs arqueològics: sondejos i excavacions, mitjans auxiliars, etc.
Treballs complementaris: memòries, aixecaments, etc.

La definició d’un o més projectes d’intervenció arquitectònica de l’àmbit a tractar es plantejarà
en base a les propostes que sorgeixen a partir d’aquesta prestació. L’avaluació de les diverses
possibilitats es farà en el marc de les comissions on hi ha representades institucions i entitats
meditant sobre el futur del monument i entorn a mig i llarg termini a definir i perioditzar en un
Pla Director.
EQUIP
Per les característiques del treball a realitzar és preceptiva la formació d’un equip en el qual
participin, sota la direcció d’un arquitecte o enginyer especialitzat en estructures i
coneixements en el camp de recuperació d’elements arquitectònics amb valor patrimonial,
titulats universitaris en conservació-restauració de béns culturals i llicenciats en arqueologia o
graus universitaris equivalents. Les aportacions d’aquests perfils tècnics en el procés
d’elaboració de les propostes d’intervenció, son bàsiques per identificar i definir els
procediments, costos i solucions.

SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
La solvència tècnica s’haurà d'apreciar tenint en compte els coneixements tècnics, experiència
i fiabilitat dels licitadors que hauran d’acreditar els següents requisits:
•
•

Tots els membres de l’equip: Titulació universitària i grau d’especialització mitjançant la
presentació dels documents corresponents o declaració responsable.
Arquitecte o enginyer director: Acreditació de l’autoria i participació en accions de similars
característiques a les de l’objecte del contracte en immobles de categoria BCIL i/o BCIN.
Siguin autors de projectes, directors facultatius d’obres, consultors, etc., els interessats
han d’aportar documentació fefaent d’actuacions proposades i/o aplicades per assegurar
la integritat i perdurabilitat d’elements estructurals dels béns culturals en els quals ha estat
implicat..

Llevat de la titulació universitària respectiva, a la resta de participants i/o col·laboradors no
se’ls demana que aportin documentació acreditativa de cap mèrit perquè no son objecte de
valoració en la licitació. No obstant, si voluntàriament volen aportar informació curricular i
professional, serà admesa a efectes consultius.

PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE LES OFERTES
A més de la sol·licitud de participar en el procediment s’ha de presentar:
1. Acreditació de la titulació universitària de tots els membres de l’equip tècnic.
2. Acreditació de l’experiència de l’arquitecte o enginyer director en actuacions equivalents o
similars a l’objecte del contracte realitzades durant els darrers 10 anys en Béns Culturals de
categoria BCIN o BCIL. La documentació acreditativa, ha de classificar-se i presentar-se
atenent als apartats següents:
2.1. Consultories, assessoraments, peritatges, etc. realitzats amb finalitats similars a
l’objecte del contracte
2.2. Projectes redactats i executats o en execució assumint la direcció facultativa.

2.3. Direccions facultatives de projectes aliens.
2.4. Projectes redactats i executats o en execució sense responsabilitats directives
2.5. Altres mèrits professionals afins.
3. Oferta Econòmica
4. Declaració responsable segons model normalitzat degudament complimentada i signada.
No s’admetran ofertes incomplertes.
L’interessat haurà de presentar la seva proposició en un termini màxim de 15 dies a comptar
des de la data de publicació de l’anunci al Perfil del Contractant.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Les ofertes admeses a la licitació seran puntuades fins a un màxim de 100 punts, atenent:
−
−

els criteris de valoració de l’experiència tècnica i professional fins a un màxim de 60 punts
els criteris de valoració de l’oferta econòmica, fins a un màxim de 40 punts.

Criteris de valoració de l’experiència tècnica i professional.
L’experiència tècnica i professional de cada licitador es valorarà tenint en compte els treballs
realitzats durant els darrers 10 anys i es puntuarà d’acord amb els següents criteris:
1. Consultories, assessoraments, peritatges amb finalitats similars a l’objecte del
contracte: fins a un màxim de 5, 4 punts per cada menció acreditada.
Màxima puntuació parcial: 20 punts.
2. Projectes redactats i executats o en execució assumint la direcció facultativa: fins a un
màxim de 5, 3 punts per cada menció acreditada. Màxima puntuació parcial: 15 punts.
3. Direccions facultatives de projectes aliens. Fins a un màxim de 5, 2 punts per cada
menció acreditada. Màxima puntuació parcial: 10 punts.
4. Projectes redactats i executats o en execució sense responsabilitats directives: fins a
un màxim de 5, 2 punts per cada apunt acreditat. Màxima puntuació parcial: 10 punts.
5. Altres mèrits professionals afins. Fins a un màxim de 5, 1 punt per cada menció
acreditada. Puntuació màxima parcial: 5 punts.
Total puntuació experiència tècnica i professional ....................................................60 punts
Criteris de valoració de l’oferta econòmica
El preu de cada oferta admesa és el que haurà presentat el licitador.
L’oferta econòmica que haurà fet cada licitadora rebrà puntuació d’acord amb aquesta
fórmula1:
1

Proposta a l’Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes
econòmiques i les propostes tècniques del responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, de 23/06/2017.
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En els casos en què l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta és inviable perquè s’ha
formulat en termes que la fan anormalment baixa, es podran excloure de la licitació, tot
tramitant el procediment previst a la Llei per a les ofertes anormalment baixes.2

ADJUDICACIÓ
Proposta d’adjudicació
Es sumaran la puntuació de la valoració de l’experiència tècnica i professional i la puntuació
de la valoració de l’oferta econòmica de cada oferta admesa, les quals s’ordenaran segons la
puntuació total, de més a menys punts.
Es proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi
obtingut la puntuació total més alta.
Import d’adjudicació
L’import d’adjudicació serà el de l’oferta econòmica que haurà presentat el licitador que hagi
obtingut la puntuació total més alta, al que s’hi afegirà l’import de l’impost sobre el valor afegit
(IVA) vigent a la formalització del contracte.

SEGUIMENT DEL CONTRACTE
El seguiment del contracte s’encomana al cap tècnic de manteniment de patrimoni històric i la
supervisió de/dels tècnics competents que es designin a tal efecte.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA A LA PETICIÓ D’OFERTA
Com a aproximació a les problemàtiques estructurals de l’amfiteatre en general i del sector de
grades reconstruïdes, es posa a l’abast dels interessats l’ESTUDI I DIAGNOSI DE
L'ESTABILITAT ESTRUCTURAL DELS ELEMENTS EXISTENTS EN L'AMFITEATRE ROMÀ DE
TARRAGONA. Autor/s: Josep Lluís Serven Pascual i Josep Maria Toldrà Domingo, arquitectes.
Col·laboradors: Alex Briñón Garcia i Denio Grifoll Escoda. Tarragona, agost de 2019.
L’estudi recull l’anàlisi i interpretació de totes les dades diagnòstiques obtingudes per diferents
mitjans (cales arqueològiques, sondejos per georàdar, aparellatge d’auscultació, etc.). Conté
un extens apartat dedicat al sistema constructiu de les grades reconstruïdes.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

2

Art. 149 de la Llei 9/2017.

La documentació relacionada a continuació es facilitarà a l’adjudicatari i únicament a efectes
de donar compliment a l’objecte del contracte.
−

AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA. ANÀLISI DE DANYS I PROPOSTA
D’INTERVENCIÓ EN ELEMENTS ESTRUCTURALS.
Autors/s: Pere Roca, Albert Ledesma, Savvas Saloustros. Universitat Politècnica de
Barcelona (UPC)
Data: Juny de 2020

−

ESTUDI D’ESTABILITAT I EVOLUCIÓ DE LES FRACTURES APAREGUDES
MITJANÇANT L’ESTUDI PER GEORADAR DEL TERRENY CORRESPONENT A
L’AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA.
Autor: Josep Pedret Rodés. Enginyer tècnic en topografia. GEOTOPSA
Data: Març 2019

−

ESTUDI DE PROSPECCIÓ DE CAVITATS SUPERFICIALS MITJANÇANT GEORADAR
D’ALTA FREQÜÈNCIA SOTA LES GRADES DE L’AMFITEATRE ROMÀ DE
TARRAGONA
Autor: Josep Pedret Rodés Enginyer Tècnic en topografia. GEOTOPSA
Data: desembre 2019.

−

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PER L’ESTUDI I DIAGNOSI DE
L’ESTABILITAT ESTRUCTURAL DEL CONJUNT MONUMENTAL DE L’AMFITEATRE
ROMÀ DE TARRAGONA: MEMÒRIA GEOTÈCNICA.
Ignasi Vallvé Alcón, geòleg. SERVEIS DE GEOTÈCNIA (GLOBAL. Gestió del Patrimoni
Cultural
Data: febrer 2019

−

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I DE LA DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA REALITZADA A L’AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA DINS EL MARC
DEL “ESTUDIO Y DIAGNOSIS DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO
MONUMENTAL DEL AMFITEATRO ROMANO DE TARRAGONA. ESTADO ACTUAL Y
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN”.
Autora: Marta Brú Virgili, arqueòloga.
Data: febrer de 2019

−

INFORME DE DADES D’AFECCIÓ PER VIBRACIONS EN EL CONJUNT
MONUMENTAL DE L’AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA, MITJANÇANT
ESTACIONS PASSIVES ESTÀTIQUES.
Autor: Luis Avial Bell, Geofísic (GLOBAL. Gestió del Patrimoni Cultural)
Data: maig 2019

CONFIDENCIALITAT I US CIENTÍFIC DEL TREBALL CONTRACTAT
- Tots els estudis i documents elaborats per formar part del servei contractat seran propietat
de l’Ajuntament de Tarragona que podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-los, totalment o
parcialment, o fer-ne l’ús que consideri més convenient, esmentant sempre els autors/res.

- La propietat intel·lectual quedarà garantida i recolzada en tot moment, segons el que
estableix la legislació actual de la Propietat intel·lectual al respecte.
- L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i estudis amb forma total,
parcial, directa, indirecta o extractada, sense la prèvia autorització i/o conformitat de
l’Ajuntament sempre en el marc del respecte a la legislació vigent sobre la Propietat
Intel·lectual. En cas d’autorització, l’adjudicatari haurà de lliurar 2 exemplars de la publicació i
el document original en suport digital amb un format editable (Word, Autocad, Excel, etc.) i
també en format Pdf. Si és el cas, l’Ajuntament prioritzaria la publicació de les dades en mitjans
propis.
Tots els arxius producte de l’encàrrec, (fitxes memòries, imatges, base de dades, etc.)
s’integraran en les bases de dades municipals, fent constar les autories.

INFORMACIÓ I CONSULTES
Els interessats han de tenir en compte les instruccions que apareixen publicades al web
municipal en l’àmbit de la contractació de subministraments o serveis que seran d’aplicació.
Poden consultar-se a la següent adreça https://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-iserveis/contractacio/condicions-de-compra
Per a qualsevol consulta i/o aclariment els interessats poden posar-se en contacte amb
Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona. (telèfon 977242220; correu electrònic
mht@tarragona.cat)
Persona de contacte: Arcadi Abelló Riley
correu: aabello@tarragona.cat
telèfon: 639079496

Planta general amfiteatre. Sector grades reconstruïdes

Grades NW
muntanya

Grades SW

Vista posterior sector grades reconstruïdes

