PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE SUPORT EN LES TASQUES DE CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ
DE MATERIALS I ELEMENTS ARQUEOLÒGICS A LA SEU DE GIRONA DEL
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA I AL DEL CENTRE D’ARQUEOLOGIA
SUBAQUÀTICA DE CATALUNYA
Àmbit de prestació dels serveis
L’àmbit de prestació dels serveis és en els materials arqueològics dels dipòsits de
Pedret del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona, i del laboratori i magatzem del
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que es detallen en els plecs tècnics, i
en allò que requereixi l’objecte del contracte per a la seva completa prestació.
Solvència tècnica:
El professional que presti aquest servei ha de disposar necessàriament de titulació
universitària de grau superior o equivalent 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:
• Tasques de conservació-restauració a les instal·lacions del MAC-GIRONA.
• Tasques de conservació-restauració a les instal·lacions del CASC.
• Tasques de conservació in situ al vaixell Thetis dels materials procedents de
les campanyes d’excavació arqueològica subaquàtica
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 l’encarregat de la gestió de l’equip de treball i serà l’interlocutor
amb el responsable de la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya i amb
la responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és el suport en l’execució dels programes de conservació i
restauració especialitzat de béns mobles de procedència arqueològica de naturalesa
fèrrica i de materials arqueològics, principalment de naturalesa orgànica, de
procedència subaquàtica, principalment de la prehistòria i la història antiga dels
dipòsits de Pedret del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

L’objecte del contracte es divideix en dos lots diferenciats per a les dues seus del
Museu d’Arqueologia de Catalunya al Centre de Pedret.
Es contempla la opció que les empreses que es presentin puguin optar únicament al
lot 1 o al lot 2, o a tots dos lots.
Lot 1 (per a la Seu de Girona)
a) Suport en la conservació i restauració especialitzat d’un conjunt de béns
arqueològics de naturalesa metàl·lica, procedents dels jaciments de Mas
Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter,
Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès), Vilanera (L’Escala,
Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
b) Suport en les tasques de documentació i arxiu (fotografies, informes, registre
de restauracions, ...) dels béns arqueològics de naturalesa metàl·lica,
procedents dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis
Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de
Ter, Gironès), Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu
(Ullastret, Baix Empordà).
c) Suport en les tasques de conservació preventiva, control de mesures de
temperatura i humitat relativa, i adequació dels béns de naturalesa metàl·lica,
procedents dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis
Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de
Ter, Gironès), Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu
(Ullastret, Baix Empordà).
Lot 2 (per al CASC)
a) Suport en la conservació i restauració dels materials arqueològics
subaquàtics procedents
de les intervencions subaquàtiques del CASC
(Deltebre I, Illes Formigues II, Cala Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de
qualsevol altre intervenció arqueològica que es desenvolupi amb caràcter
urgent per part del CASC i això ho consideri el seu responsable.
b) Suport en la gestió i control de la conservació dels materials arqueològics
als magatzems del CASC.
1.Treballs a realitzar:
Lot 1)
Les funcions específiques a realitzar en l’execució d’aquest contracte són efectuar les
tasques de conservació i restauració d’un conjunt de béns mobles de naturalesa
metàl·lica, dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de
l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès) i
Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Les tasques específiques a executar seran les següents i s’efectuaran a les
instal·lacions del centre de Pedret:
a) Realització de la documentació fotogràfica de l’estat de conservació inicial i
final d’un conjunt de béns mobles de naturalesa metàl·lica, dels jaciments
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de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de
Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès) i
Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix
Empordà).
Redacció dels informes descriptius de l’estat de conservació i valoració de
la proposta de conservació i restauració seguint els protocols establerts pel
Museu d’Arqueologia de Catalunya d’un conjunt de béns mobles de
naturalesa metàl·lica, dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt
Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de
Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès) i Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i
Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Execució dels processos de conservació i restauració especialitzats dels de
béns mobles de naturalesa fèrrica, dels jaciments de Mas Castellar (Pontós,
Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell
de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès) i Vilanera (L’Escala, Alt Empordà)
i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Control periòdic/setmanal dels tractaments de descloruració dels objectes
fèrrics, mitjançant valoracions potenciomètriques; registre i seguiment del
procés d’un conjunt de béns mobles de naturalesa fèrrica, dels jaciments de
Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià
de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès) i
Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix
Empordà).
Registre fotogràfic del procés de conservació i restauració dels béns d’un
conjunt de béns mobles de naturalesa fèrrica, dels jaciments de Mas
Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter,
Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès) i Vilanera
(L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Registre de les restauracions a la bases de dades específica del Museu
d’Arqueologia de Catalunya d’un conjunt de béns mobles de naturalesa
fèrrica, dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis
Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià
de Ter, Gironès) i Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu
(Ullastret, Baix Empordà).
Tasques puntuals de conservació preventiva, control de mesures de
temperatura i humitat relativa, i adequació dels béns arqueològics tractats
per la correcte disposició a la sala de reserva dels béns mobles de
naturalesa fèrrica, dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà),
Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de
Ter (Cervià de Ter, Gironès) i Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de
Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Control i seguiment del bon funcionament dels equipaments i aparells
específics dels laboratoris del centre de Pedret.

Lot 2)
Les funcions específiques a realitzar en l’execució d’aquest contracte són efectuar les
tasques de conservació i restauració dels materials arqueològics subaquàtics
procedents de les intervencions del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala Cativa
I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció preventiva que es desenvolupi
amb caràcter urgent per part del CASC i això ho consideri el seu responsable.
Les tasques específiques a executar seran les següents i s’efectuaran a les
instal·lacions del CASC al centre de Pedret.

a) Realització de la documentació fotogràfica de l’estat de conservació inicial i
final dels materials arqueològics subaquàtics procedents
de les
intervencions subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala
Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció arqueològica
que es desenvolupi amb caràcter urgent per part del CASC i això ho
consideri el seu responsable.
b) Redacció dels informes descriptius de l’estat de conservació i valoració de
la proposta de conservació i restauració, seguint els protocols establerts pel
Museu d’Arqueologia de Catalunya dels materials arqueològics subaquàtics
procedents de les intervencions subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes
Formigues II, Cala Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre
intervenció arqueològica que es desenvolupi amb caràcter urgent per part
del CASC i això ho consideri el seu responsable.
c) Execució dels processos de conservació i restauració dels materials
arqueològics de naturalesa orgànica amarats d’aigua procedents de les
intervencions subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala
Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció arqueològica
que es desenvolupi amb caràcter urgent per part del CASC i això ho
consideri el seu responsable.
d) Control periòdic/setmanal dels tractaments de conservació dels materials
arqueològics de naturalesa orgànica amarats d’aigua procedents de les
intervencions subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala
Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció arqueològica
que es desenvolupi amb caràcter urgent per part del CASC i això ho
consideri el seu responsable.
e) Execució dels processos de conservació específics de materials
arqueològics de naturalesa inorgànica procedents de les intervencions
subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala Cativa I, Cap
del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció arqueològica que es
desenvolupi amb caràcter urgent per part del CASC i això ho consideri el
seu responsable.
f) Control periòdic/setmanal dels tractaments de dessalatge dels materials
arqueològics de naturalesa inorgànica procedents de les intervencions
subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala Cativa I, Cap
del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció arqueològica que es
desenvolupi amb caràcter urgent per part del CASC i això ho consideri el
seu responsable.
g) Execució dels processos de conservació específics de materials
arqueològics de naturalesa mixta amarats d’aigua procedents
de les
intervencions subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala
Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció arqueològica
que es desenvolupi amb caràcter urgent per part del CASC i això ho
consideri el seu responsable. Control periòdic/setmanal dels tractaments de
dessalatge.
h) Control periòdic/setmanal dels tractaments de conservació dels materials
arqueològics de naturalesa mixta amarats d’aigua procedents de les
intervencions subaquàtiques del CASC (Deltebre I, Illes Formigues II, Cala
Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció arqueològica
que es desenvolupi amb caràcter urgent per part del CASC i això ho
consideri el seu responsable.

i)

Registre fotogràfic del procés de conservació i restauració dels béns
arqueològics procedents de les intervencions subaquàtiques del CASC
(Deltebre I, Illes Formigues II, Cala Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de
qualsevol altre intervenció arqueològica que es desenvolupi amb caràcter
urgent per part del CASC i això ho consideri el seu responsable.
j) Registre dels tractaments de conservació i restauracions a la bases de
dades específica del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
k) Tasques puntuals de conservació preventiva, control de mesures de
temperatura i humitat relativa, i adequació dels béns arqueològics tractats
per la correcte disposició a la sala de reserva.
l) Control i seguiment del bon funcionament dels equipaments i aparells
específics dels laboratoris del CASC al centre de Pedret.
m) Tasques de conservació in situ al vaixell Thetis dels materials procedents
de les campanyes d’excavació arqueològica subaquàtica quan el
responsable del CASC ho consideri necessari
2. Altres obligacions de l’empresa contractista.
Correspon exclusivament a l’empresa la selecció del personal que, acreditant els
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part del MAC i de
l’ACdPC del compliment d’aquells requisits.
L’empresa procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions
en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no
alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment als responsables del
centre.
En relació amb el personal destinat a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció
inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels
treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions,
quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de risc laborals,
l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de
la relació contractual entre empleat i ocupador.
L’empresa vetllarà especialment perquè el personal adscrit a l’execució del contracte
desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte
de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
L’empresa assumeix l’obligació de contractar el personal per dur a terme el servei
objecte del contracte. Aquest personal rebrà un salari apropiat a les seves
capacitacions acadèmiques i competències. L’adjudicatari ha de complir
escrupolosament les obligacions derivades de la legislació laboral i de la Seguretat
Social respecte del personal al seu servei, cosa que vol dir que aquest no té cap mena
de relació jurídic-laboral amb l’ACdPC i que aquesta última es considera exempta de
tota responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquelles obligacions. No obstant això,
l’ACdPC sol·licitarà a l’empresa, quan ho cregui oportú, l’exhibició dels contractes amb
la retribució salarial escaient a la formació i experiència dels treballadors; a més dels

documents acreditatius de la afiliació i la cotització a la Seguretat Social d’aquests
personal contractat. S’ha de tenir en compte que l’incompliment de les normes laborals
i tributàries per part de l’adjudicatari i l’incompliment del pagament per part de
l’empresa als seus treballadors, serà causa d’extinció del servei.

