RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Atesa la conveniència de contractació del servei consistent en la intervenció de conservaciórestauració del menhir del Solà, l’estela del Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de
Déu tal i com consta en la memòria justificativa que obra a l’expedient. 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.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Contractació del servei consistent en la intervenció de restauració sobre
el menhir del Solà, l’estela del Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu.
Procediment de contractació: Obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 92521000-9 Serveis de museus
Preu: 18.911,57 €
Valor estimat del contracte: 18.911,57 €

Iva: 3.971,43 € d’IVA (21%)
Preu total: 22.883,00 € IVA inclòs

Termini d'execució:

L’actuació ha d’estar finalitzada a
31.12.2019

Vista la documentació que obra a l’expedient i que, per les característiques i l’import del
contracte s’opta per la seva adjudicació mitjançant el procediment obert, aquesta presidència,

RESOL:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per dur a terme la
intervenció de conservació-restauració del menhir del Solà, l’estela del Caballol i l’estàtuamenhir del Roc de la Mare de Déu, convocant la seva licitació.
Segon. Aprovar la despesa per l’import de 18.911,57 € i 3.971,43 € d’IVA amb càrrec a
l’aplicació pressupostària del pressupost de l’entitat.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regiran el present contracte.
Quart. Publicar l'anunci de licitació al perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i amb la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques així com la documentació necessària
per a la presentació de les ofertes, des del dia de publicació de l'anunci de licitació.

