INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONETAT DEL CONTRACTE
PER A L’EXECUCIÓ LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE L’ORNAMENTACIÓ
DE LA CAPELLA SUD DEL CLAUSTRE MENOR DE LA CARTOIXA D’ESCALADEI
(CRBMC núm. 10491.2, P 07-2019)
1. Antecedents.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) té la missió de
vetllar pel bon estat de conservació dels Béns Culturals d’Interès Nacional i béns
catalogats i protegir i conservar el patrimoni cultural moble català i dels elements
històric-artístics que formen part dels béns immobles, d’acord amb el que preveu la
Llei de Patrimoni Cultural Català, actuant de forma sistemàtica sobre el territori per
detectar problemes i diagnosticar les degradacions del patrimoni cultural.
El CRBMC mitjançant els seus tècnics vetlla pel rigor i la qualitat de les intervencions
de conservació-restauració del patrimoni moble de Catalunya, assessorant i
marcant les directrius i criteris d’intervenció sobre els quals s’han de regir les
actuacions de conservació i restauració. Aquest rigor i qualitat s’obté gràcies al
personal i als serveis tècnics-científics de que disposa el Centre.
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució
escollida.
L’església de Santa Maria fou iniciada el 1203-1204 i enllestida el 1228, és l’únic
element de la primitiva cartoixa d’Escaladei que conserva l’estructura inicial. És
d’una sola nau, està orientada a llevant i té volta de canó apuntat. Conserva restes
de la decoració gòtica totalment desfigurada per la del segle XVII. Tant la façana de
l’església, originàriament romànica, com les dovelles de la porta i el parament
medieval de carreu eren de pedra vermellosa.
Amb la reforma del segle XVII, la porta passà a ser d’estil clàssic de marbre, es va
elevar un mur de la façana amb tàpia i es va fer un gran rosetó damunt la porta. A
més a més es va plantejar un repertori pictòric amb esgrafiats i pintures al fresc i a
la calç de la qual en queden restes molt degradades i que recobriria tota la façana.
L’any 1835, amb la desamortització de Mendizábal, els cartoixans foren expropiats
i hagueren d’abandonar el monestir. L’endemà mateix, la cartoixa fou saquejada i,
dies després, incendiada. En només dos anys, l’edifici monacal fou destruït gairebé
totalment.
Des d’aleshores, les restes conservades, i en especial les restes ornamentals i
artístiques, acusen una progressiva i accelerada degradació, associada a diverses
problemàtiques conservatives, alienes als materials constitutius, derivades
d’una evident falta d’actuació en conservació i manteniment del conjunt.
Per tal de poder executar els projectes de conservació-restauració de l’ornamentació
de la capella sud de la Cartoixa d’Escaladei que, a criteri del CRBMC, ha de ser
intervingut i garantir així la seva preservació, és necessari contractar els serveis de
conservació-restauració a experts en pintura mural i escultura en pedra.
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Per l’acompliment del projecte i objectius marcats, cal procedir a l'auxili mitjançant
la contractació amb tercers, amb respecte als principis d’eficàcia, eficiència,
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la
Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç,
que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'un
servei especialitzat que dugui a terme les tasques que tenen per objecte el descrit
a l’apartat següent.
3. Objecte
L'objecte del present contracte és la realització dels treballs de conservaciórestauració de L’ORNAMENTACIÓ MURAL DE GUIX DE LA CAPELLA SUD DEL
CLAUSTRE MENOR al cenobi de la Cartoixa d’Escaladei, segons els projecte
redactat pel CRBMC. Aquests treballs s’han de dur a terme in situ.
Les tasques són les següents:

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudis previs
Neteja mecànica en sec
Neteja de les superfícies
Eliminació d’elements biològics i tractament biocida
Eliminació d’eflorescències salines i dessalats puntuals
Consolidació dels materials
Reintegració de pèrdues de matèria
Documentació de la intervenció

L’àmbit de prestació dels serveis és la Cartoixa d’Escaladei i els equipaments que
es detallin en els plecs tècnics, i en allò que requereixi l’objecte del contracte per a
la seva completa prestació.
La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és
45454100-5 (treballs de restauració).
Qualsevol millora social i / o mediambiental vinculada de forma directa amb
qualsevol fase de l'execució d'aquest cicle productiu, pot esdevenir una millora
qualitativa o quantitativa que es pot ponderar amb el preu del contracte per tal que
esdevingui una contractació eficaç i eficient. En aquest sentit, caldrà considerar la
seva incorporació com a criteri d’adjudicació. Altrament, aquestes millores es
podran preveure com condicions especials d’execució del contracte.
4. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, és el següent.
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25.000€, IVA inclòs, dels quals 20.661,16 € corresponen al preu del contracte i
4.338,84 € a l’IVA (21%), per a l’execució del servei des de la data de formalització
del contracte i fins el 31 de desembre de 2019.
El sistema de determinació del preu és a tant alçat. El pressupost s'ha d'entendre
comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el contracte, i els preus consignats
porten implícits tots els conceptes previstos.
El pressupost s’ha estimat en funció dels treballs a realitzar i d’acord amb els preus
de mercat vigents i en relació als preus d’anteriors contractes de similars
característiques i serveis realitzats anys anteriors pel CRBMC . D’altra banda i per
aquest contracte resulta important l’estimació de costos del personal qualificat
necessari per a complimentar els serveis objecte del contracte.
En aquests càlculs i preu final s’hi trobarien incloses totes les despeses que s’hagin
de realitzar per al compliment de les prestacions que es contractin, com ara
materials, despeses financeres, transports i desplaçaments, taxes i tributs o
qualsevols altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte,
sense que es puguin repercutir com a partida complementària. Cal tenir en compte
que hi hauran tasques que per la seva correcta execució caldrà que intervingui un
mínim de dues persones.
5. Valor estimat del contracte.
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor
estimat del contracte sense incloure l'lmpost sobre el Valor Afegit, als efectes de
determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que
podria ser retribuït al contractista, és de:
20.661,16 €
6. Imputació al pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
La despesa corresponent a l'exercici 2019 es farà efectiva amb càrrec a la partida
D/610000100/4430.
7.- Durada del contracte. Pròrrogues.
La durada inicial del contracte es preveu des de la data de formalització del contracte
fins el 31 de desembre de 2019.
8. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.
Considerant l'objecte del contracte i totes les actuacions que integren el seu cicle
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació
qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit
s'indica:
A. Criteris avaluables mitjançant formules o criteris automàtics: 60 punts
A.1. Oferta econòmica.................................................................... 30 punts
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A.2 Experiència relacionada amb l’objecte del contracte...................15 punts
A.3 Coneixements específics sobre la matèria.................................15 punts
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu: 40 punts
B.3 Proposta tècnica dels projectes i desenvolupament.................. 20 punts
B.4 Programa de treball.............................................................. 5 punts
B.5 Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de conservació
preventiva del conjunt.................................................................15 punts
A. Criteris avaluables mitjançant formules o criteris automàtics: 60 punts
A.1. Oferta econòmica (30 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el
model d’oferta que consti en els plecs administratius:
- L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat anormal rebrà la puntuació
màxima de 30 punts.
- La resta d’ofertes que no s’hagin declarat anormals rebran una puntuació
inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica d’acord amb el
càlcul següent:
Puntuació de l’oferta: 30 x (Preu de l’oferta més econòmica / Preu de l’oferta que
es puntua)
Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baix, als efectes de l’article
149 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són
preu estigui per damunt de la suma de les següents variables a) i b) i que, al mateix
temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades en un percentatge superior al 10 %.
a) La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores
en els criteris d’adjudicació que no són preu.
b) El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris
que no són preu.
A.2 Experiència relacionada amb l’objecte del contracte en els darrers 10 anys. (15
punts)
S’haurà de presentar un document en el qual defineixi amb la major concreció i
detall possible l’experiència relacionada amb l’objecte del contracte, d’acord amb
la següent classificació:
• En l’execució de projectes específics de conservació-restauració d’ornaments i
revestiments de guix ubicats en edificis i llocs arqueològics.
o 0,5 punt/projecte (fins a 7 punts)
• En l’execució de projectes específics de conservació-restauració de pintures murals
barroques ubicades en edificis i llocs arqueològics.
o 0,5 punt/projecte (fins a 5 punts)
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• En conservació preventiva i manteniment d’ornaments de guix, morters i
revestiments murals en edificis i llocs arqueològics. Estudis i anàlisis sobre
mètodes de prevenció d’infestació biològica en morters i revestiments murals
in situ.
o 0,5 punt/projecte (fins a 3 punts)
A.3 Coneixements específics sobre la matèria (15 punts)
• En els sistemes de conservació i restauració de guixeries i elements ornamentals
en guix.
o 0,25 punts per curs, seminari, congrés o equivalent............... (fins a 7 punts)
• En els sistemes de conservació i restauració de pintures murals barroques.
o 0,25 punts per curs, seminari, congrés o equivalent ...............(fins a 4 punts)
• Coneixements i expertesa en la realització de fotogrametria i documentació
gràfica especialitzada en revestiments murals d’edificis i llocs arqueològics.
o 0,25 punts per curs, seminari, congrés o equivalent............... (fins a 2 punts)
• En els tractaments preventius amb biocides i la seva aplicació sobre morters i
revestiments murals.
o 0,25 punts per curs, seminari, congrés o equivalent ..............(fins a 2 punts)
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu: 40 punts
Proposta tècnica i desenvolupament dels processos de restauració
detallats en el projecte (20 punts)
D’acord amb el projecte del CRBMC, s’haurà de presentar un document tècnic en el
qual defineixi amb la major concreció i detall possible la proposta de treball específic
dins les partides desenvolupades en cada capítol, segons la vostra consideració i
experiència professional, indicant els processos concrets, i els materials i mitjans
mecànics necessaris en cada cas. Es pot modificar un procés específic ja definit en
el projecte, i es pot ampliar amb nous processos no previstos si es considera
necessari per al correcte desenvolupament de l’obra o que no s’hagi tingut en
consideració, sempre hi quan s’argumenti amb criteri professional. Per tant es
valoraran aquest punts:
•

•

•

Dins els estudis previs (capítol 1), detallar les analítiques fisicoquímiques i
fotogràfiques concretes que s’han de fer, les planimetries i anàlisis
organolèptiques a fer necessàries per al correcte desenvolupament de la
conservació-restauració de la peça sense modificació de pressupost, amb els
objectius que es pretenen aconseguir al respecte.................. (fins a 7 punts)
Proposta tècnica específica: Desenvolupament per ordre dels processos de
conservació-restauració (definits al capítol 2) amb els materials i les proporcions
a usar, i la maquinària, amb els objectius a aconseguir a nivell de conservació
en cada procés.............................................. (fins a 10 punts)
Modificació i/o ampliació d’un procés, que ja estigui definit a les partides del
projecte, necessari per al correcte desenvolupament de l’obra o que no s’hagi
tingut en consideració........................................................ (fins a 3 punts)
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Programa de treball. (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. Per
tant es valoraran aquests punts:
•
•

Organigrama amb la planificació del treball i les fites concretes, amb el personal
a intervenir en cada cas....................................... (fins a 3 punts)
Calendari global detallat mitjançant gràfics i/o esquemes, amb claredat i
objectius reals................................................................. (fins a 2 punts)

Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de
conservació-restauració del conjunt. (15 punts)
Poden ser propostes en l’àmbit de la restauració (amb la intervenció en àrees no
previstes, ampliació de processos de restauració, etc.), de la conservació preventiva
(amb la proposta d’adequació de l’espai, tractament biocida, etc.), del manteniment
(amb la planificació d’un programa de treball, inspeccions periòdiques en un temps
determinat, etc.), de recerca científica (investigació i assajos amb nous materials)
o de documentació (fotogrametries, fotografia científica, vídeos, etc.).
Es valorarà especialment la recerca científica destinada a la documentació, estudi i
localització en obra dels guixos originals recuperats i conservats en magatzem (i si
és possible la seva col·locació). Per tant es valoraran aquests punts:
•
•
•
•

Documentació, estudi i localització en obra dels guixos originals.(fins a 4 punts)
Noves propostes tècniques i científiques no previstes en projecte (fins a 3 punts)
Idoneïtat i repercussió de les millores dins el projecte, tant a nivell de
conservació com de documentació i difusió............................ (fins a 4 punts)
Estalvi econòmic de la millora.............................................. (fins a 3 punts)

9. Procediment d'adjudicació.
Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que
constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que
serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar
aquest contracte mitjançant un procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada. L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.
10. Condicions d'aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de
les empreses.
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de
no discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa,
les condicions d'aptitud mínima que s’hauran d'exigir als licitadors per a participar
en aquest procediment d'adjudicació són les següents: Empreses amb plena
capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin
idèntiques o similars a les de l’objecte del contracte que es pretén licitar i que no es
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trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la
següent solvència:
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà
següent:
• Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per import igual o superior al 25 % del valor estimat del
contracte.
Mitjà per acreditar la solvència: aportació dels certificats i documents següents:
comptes anuals o declaració responsable de l’empresari en què indiqui el volum de
negocis global de l’empresa.
Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’acreditar per un o
diversos dels mitjans següents:
• Acreditació mitjançant títols o acreditacions acadèmiques o professionals de la
persona o persones destinades a la prestació del servei, integrades o no en
l’empresa, participant en el contracte:
o

Titulació superior reglada en conservació i restauració de béns culturals.

S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la
solvència i recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició
per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i
quan demostrin que durant la vigència del contracte disposaran efectivament dels
mitjans i solvència d'aquella entitat.
Classificació empresarial
Amb independència que no sigui obligatòria la classificació empresarial (article
77.1.b, LCSP), les empreses que acreditin la classificació en els grups següents es
consideraran que han acreditat la seva solvència econòmica i tècnica:
Grup N, Subgrup 5, Categoria A (classificació anterior al RD 773/2015, de 28
d’agost de modificació del reglament general de la llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat pel RD 1098/2001).

•

11.- Modificacions del contracte.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2
i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
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12. Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic,
mediambiental i obligacions del contractista.
En aquest contracte s'estableixen condicions especials d'execució relatives a
paradisos fiscals (Informe 7/2018 JCCA de la Generalitat de Catalunya): s’estableix
com a obligació de les empreses contractistes – i, si escau, de les subcontractistes
–, d’aportar una declaració responsable de compromís de compliment de la
legislació tributària i de no realització d’operacions financeres contràries a dita
normativa en països que siguin considerats paradisos fiscals segons la llista de
països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la Hisenda Pública.

•

D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP, s’estableix com a condició especial
d’execució: Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

•

13. Garanties.
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional.
El contractista que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva
equivalent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs.
14. Termini de garantia.
S’estableix un termini de garantia d’un mes (1) a comptar de la finalització del
contracte, prèvia certificació de la correcta execució del contracte per part del
responsable del contracte.
15. Règim específic de penalitats.
No es preveuen penalitats específiques a banda del règim general establert a la
LCSP.
Valldoreix,

digitalment
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