ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Negociat de Cultura (Castell de Bellver)
MEMÒRIA TÈCNICA DEL CONTRACTE MENOR DELS TREBALLS DE
RESTAURACIÓ DE LA CREU DE TERME DE SANT JORDI
Núm. expedient: 7.1 (Negcultura\Patrimoni\2022\Neteja escult.\Creu de Sant Jordi\Memòria justif.Inici exp.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Restauració de la Creu de Terme de Sant Jordi. El 4 de setembre de 2021 una furgoneta va
provocar la ruptura i caiguda de la Creu de Terme de Sant Jordi, situada a la confluència dels
carrers de Sant Jordi i Pintor Gabriel Comes a la localitat de Sant Jordi dins el terme
municipal de Palma. La policia local va realitzar el corresponent atestat traslladant els
fragments a l’escola de Sant Jordi. El 7 de setembre de 2021, després de la visita del tècnic de
Patrimoni del Consell de Mallorca es va procedir al trasllat dels fragments al Castell de
Bellver per a la seva custòdia.
El projecte de restauració va ser encarregat el novembre de 2021. El 15/02/2022 el projecte
va ser aprovat per la Comissió de Centre Històric i Catàleg i el 22/02/2022 per la Comissió
Insular de Patrimoni Històric de Mallorca.
2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE
-

Els treballs tindran lloc a les dependències o taller del licitador i in situ, on es troba la
base escalonada de la creu.

-

Aquesta base actualment es troba descoberta, es a dir s’ha eliminat la capa d’asfalt
que cobria una bona part del monument (Apartat 7.1.1 del projecte de restauració).

-

La intervenció a realitzar està definida al projecte redactat per Ana M. Rus i aprovat
per les comissions de Patrimoni i Centre Històric (annex 1).

-

La intervenció ha de complir les prescripcions indicades a l’autorització per part de la
Comissió Insular de Patrimoni de Mallorca (annex 2).

-

La intervenció s’haurà de documentar gràfica i fotogràficament i quedar reflectida a la
memòria final.

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA
D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es
qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000€.
Tipus de contracte: Servei

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Aquesta oferta va adreçada a professionals en Conservació y Restauració de Bens Culturals,
especialitats escultura o arqueologia.
Criteris de puntuació
-

Oferta econòmica – 5 punts

-

Trajectòria professional del licitador – 4 punts

-

Millores en el termini d’execució – 1 punt

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte de restauració de la Creu de Terme de Sant Jordi és de 5.372
euros + IVA.
5. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Els treballs s’iniciaran un cop rebuda la notificació de l’adjudicació. El termini d’execució
del contracte serà de tres mesos.
6. LLOC DE PRESTACIÓ
Els treballs tindran lloc a les dependències o taller del licitador i in situ, on es troba la base
escalonada de la creu.
7. FORMA DE PAGAMENT
Presentant una única factura, en finalitzar el servei, expedida per l’entitat i conformada per la
responsable del contracte.
Palma, 4 d’agost de 2022

