OFERTA DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ
DEL PROJECTE DE REEXCAVACIÓ, RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ
DEL SECTOR OEST DEL POBLAT TALAIÒTIC DE TREPUCÓ (MAÓ)
Presentació
El poblat talaiòtic de Trepucó és un dels jaciments arqueològics més importants
de la banda de llevant de Menorca. Conserva la segona taula més monumental
de l'illa i un dels talaiots de majors dimensions. Aquest poblat va ser el primer
indret de l'illa on es van realitzar excavacions arqueològiques sistemàtiques, als
anys trenta del segle XX, dirigides per l'arqueòloga britànica Margaret Murray.
El poblat rep cada any un gran nombre de visitants. No es disposa de xifres
dels darrers anys, ja que no compta actualment amb un sistema de control de
les visites. El 2011 va ser el darrer any que el jaciment va comptar amb un informador, d'abril a novembre, període durant el qual el bé va ser visitat per
8.603 persones.
Fins fa poc es donava la circumstància que una part d'aquest poblat era de titularitat privada, mentre que la resta era pública. Amb data de 18 de desembre
de 2018 es va produir per part del Consell Insular l'adquisició de la finca denominada l'Hort de Dalt de l'Estància de Trepucó, amb la finalitat d'agregar-la a la
zona del poblat talaiòtic del mateix nom que ja era de titularitat del Consell.
La parcel·la adquirida envolta la part més monumental del poblat, amb el gran
talaiot i la taula, per l'oest, el sud i l'est i conté importantíssims restes arqueològiques del poblat talaiòtic com són un altre talaiot i una zona de caràcter domèstic del moment final del poblat que van ser excavats a principis dels anys
80 per un equip del Museu de Menorca. En aquesta zona s'hi troba també una
estructura de funció desconeguda, parcialment excavada per Margaret Murray
als anys 30 del segle XX. Finalment, la zona adquirida conté també tot un tram
de la murada oest.
L'adquisició d'aquest terreny de gran riquesa arqueològica, redundarà en la
conservació d'un dels grans poblats talaiòtics de Menorca, atès que facilitarà
l'arribada d'inversions del fons de l'1,5% estatal que exigeix la titularitat pública
dels terrenys on s'ubiquen els béns. A més, permetrà una gestió més coherent
de la gestió de les visites, tant educatives com turístiques a aquest bé patrimonial.
Les excavacions arqueològiques esmentades, desenvolupades als anys 80 del
segle XX al voltant del talaiot oest, van constatar que el poblat va patir una destrucció violenta i va ser abandonat precipitadament en temps de la Segona
Guerra Púnica (segle III aC). Aquesta intervenció es va portar a terme amb el
mètode propugnat per l'arqueòleg britànic Mortimer Wheeler, avui en desús,
que consistia a excavar grans quadres del terreny, entre els quals es deixaven
franges sense excavar, d'un metre d'ample. El pas del temps fa que aquestes
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franges de sediment es vagin esfondrant, de forma que es malmet l'estratigrafia
que contenen, tan important per entendre les restes. Per altra banda, la presència d'aquestes franges sense excavar dificulta la comprensió de les estructures
arqueològiques per part dels visitants. Un altre aspecte a tenir en compte és
que les excavacions es van centrar en les estructures adossades al talaiot, però no es va intervenir al talaiot pròpiament dit. Aquest fet fa impedir que es recollissin dades referents a l'estructura interna del talaiot i la seva possible reutilització durant el període talaiòtic final o posttalaiòtic (500-s. I aC), dos aspectes
de la prehistòria de l'illa sobre els quals manca informació. Així mateix, una part
de les estructures arqueològiques descobertes durant l'excavació dels anys 80
no va ser objecte de consolidació, de forma que es troben en procés de degradació.
Per altra banda, l'estructura parcialment excavada per M. Murray presenta també problemes de conservació i interpretació que en recomanen la seva reexcavació i restauració.

Figura 1. Zones d'intervenció
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Per tant, pel que fa a la zona del talaiot oest (Figura 1, Sector A), es considera
necessari emprendre l'excavació de les franges de sediment que es van deixar
in situ als anys 80, així com la part interna del talaiot, i procedir a la consolidació i restauració de totes aquelles estructures que presentin problemes de conservació i/o interpretació.
Pel que fa a l'estructura excavada per M. Murray (Figura 1, Sector B), també és
recomanable realitzar-hi una reexcavació, restauració i consolidació.
Havent valorat la conveniència que l'elaboració del projecte corresponent a
aquesta intervenció sigui contractat a una empresa externa, el Departament de
Cultura i Educació presenta aquesta oferta de contracte menor de serveis per a
la seva redacció, per tal que les empreses interessades presentin les seves
propostes.
1. Objectius
L’objecte del contracte és la redacció del projecte d'intervenció arqueològica al
sector oest del poblat talaiòtic de Trepucó, a les zones marcades en color rosat
a la figura 1 d'aquest document. El projecte haurà de contenir els següents
apartats:
a) Informació existent sobre les anteriors intervencions a les zones on s'actuarà
i al jaciment en general
b) Proposta de pla de feina
c) Metodologia d'excavació i documentació
d) Plànol de situació i ubicació de les àrees d'intervenció, marcades sobre
plànol o fotografia zenital.
e) Metodologia de tractament dels materials mobles (inventari, catalogació,
estudi, consolidació) fins a la seva entrega al Museu de Menorca
f) Relació d’analítiques i estudis especialitzats que es preveuen dur a terme.
g) Metodologia de consolidació i restauració de les estructures arquitectòniques
h) Proposta de difusió dels resultats, a l'àmbit científic i a l'àmbit divulgatiu
i) Pla de seguretat i salut
j) Pressupost executiu en el qual han de constar les despeses dels treballs de
camp (excavació i restauració/consolidació) dels treballs de laboratori i de les
analítiques. També es contemplaran les despeses de redacció de la memòria
final i de l'entrega dels materials al Museu de Menorca d'acord amb allò que
s'especifica al Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears.
El document final que contengui el projecte d'intervenció arqueològica al sector
oest del poblat talaiòtic de Trepucó s'ha d'entregar al Consell en paper i en
format digital.
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2. Solvència tècnica
L'equip redactor haurà de comptar com a mínim amb una persona amb una
titulació acadèmica que l'habiliti per a realitzar treballs d'arqueologia i una
persona amb una titulació acadèmica que l'habiliti per a realitzar treballs de
restauració d'estructures arqueològiques.
3. Tasques amb temporització i costos
Hores
dedicació
1.1 Recopilació prèvia d'informació sobre el jaciment i
40
especialment sobre les zones on s'ha d'intervenir
1.2 Anàlisi i documentació in situ de les estructures i àrea
20
d'excavació
2.1. Definició metodologia intervenció arqueològica i
30
tractament i estudis materials mobles
2.2. Definició tasques de consolidació i restauració
50

TASQUES

Preu/hora

Total

20,00€

800,00 €

20,00€

400,00 €

20,00€

600,00 €

20,00€

1.000,00 €

2.3. Elaboració proposta de difusió

2

20,00€

40,00 €

2.3. Elaboració pla de seguretat i salut

20

20,00€

400,00 €

2.3. Elaboració pressupost executiu

10

20,00€

200,00 €

3. Redacció final del document

20

20,00€

400,00 €

Total

192

3.840,00€

4. Característiques bàsiques de l’execució del servei
Les persones o empreses que presentin una proposta a aquesta oferta de
serveis han d’emprar els seus propis mitjans (ofimàtics, tecnològics, etc.) per a
l’execució del servei. Es considera inclòs en el preu del servei tota l’aportació
de recursos tècnics i humans necessaris per al correcte desenvolupament de
les tasques descrites.
L’esmena de deficiències que es detectin en el document final es considera
inclosa en l’oferta.
5. Calendari d’execució del servei
La redacció del projecte d'intervenció arqueològica al sector oest del poblat
talaiòtic de Trepucó es durà a terme en un període de dos mesos des de la
data de formalització de l’encàrrec.
6. Pressupost
El pressupost del contracte menor de serveis, d’acord amb els càlculs
establerts a l’apartat 3 d’aquesta oferta, pot tenir un cost màxim de 3.840,00 €
+ IVA. Les propostes de millora que es presentin es consideren incloses dins
aquest pressupost.
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7. Presentació de les propostes
La difusió d'aquesta oferta s’ha de realitzar mitjançant el tauler d'anuncis del
web del CIM.
Les persones físiques o jurídiques interessades poden presentar la seva
proposta al Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca
dins el termini de 15 dies naturals a partir de la publicació al tauler d’anuncis del
web del Consell.
Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “Oferta de contracte de serveis
per a la redacció del projecte d'intervenció arqueològica al sector oest del
poblat talaiòtic de Trepucó”, dins el termini abans indicat, d’acord amb les
indicacions següents:
a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb el que
estableix l'art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del
Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre
electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
b) També les poden presentar presencialment, d'acord amb allò que estableix
l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret
de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics)
en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (a la Seu del CIM de
Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i
lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de
la LPACAP, presenta l’oferta presencialment se’l requerirà perquè l’esmeni
mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb el
que estableix l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de
presentació de l’oferta aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.
8. Documentació que s’ha d’aportar
a) Proposta de desenvolupament del servei, en la qual es detallarà, com a
mínim:
• Memòria descriptiva del projecte: tasques previstes, metodologia, propostes
de millora. Aquest document tindrà una extensió màxima de 5 pàgines. No
es valoraran aquells projectes que superin aquesta extensió.
• Cronograma.
b) Documentació acreditativa de la solvència tècnica del professional, equip o
empresa que opta a l’execució d’aquest servei: resum del currículum o
currículums amb aquells aspectes que siguin rellevants per al present
contracte, especialment l’experiència en l'elaboració de projectes d'excavació i
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restauració de jaciments arqueològics de característiques semblants (amb
presència d'arquitectura ciclòpia). Cada resum de currículum tindrà una
extensió màxima de 2 pàgines. No es valoraran aquells resums de currículum
que superin aquesta extensió.
c) Oferta econòmica.
9. Procediment per a l'adjudicació de l'oferta de serveis
L’adjudicació dels contractes menors és directa. No obstant això, i als efectes
de transparència, es farà comptant amb el criteri d’una comissió avaluadora.
L’esmentada comissió s’ha de constituir dintre dels 7 dies hàbils següents des
de la data límit per a la presentació de les propostes per a l’obertura i la
selecció de les ofertes presentades. Aquesta comissió estarà composta per:
•
•
•

El director insular de Cultura i Patrimoni
Un/a tècnic/a del Servei de Patrimoni Històric del Departament de
Cultura i Educació
Un/a tècnic/a de l'AGA del Departament de Cultura i Educació, que
actuarà com a secretari

A la primera sessió de la Comissió es revisarà i comprovarà que tota la
documentació requerida s’hagi presentat de manera adequada.
En una segona sessió, valorarà les ofertes d’acord amb uns criteris orientatius,
els quals es considera oportú fer públics per general coneixement, i triarà
l'oferta que hagi obtingut més punts.
S’ha d’estendre acta de les dues sessions.
Els membres de la Comissió disposaran del temps que acordin, sempre inferior
a 20 dies hàbils, per analitzar i valorar les propostes, d’acord amb els criteris
següents:
Àmbit
Punts
1. Qualitat tècnica de la proposta: disseny del projecte, tasques
40
previstes, metodologia
2. Experiència en elaboració de projectes semblants
30
3. Propostes de millora i ampliació del servei
20
4. Oferta econòmica
10
Total
100
Els barems que s'aplicaran per puntuar cada un dels àmbits de la taula anterior
són:
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1. Qualitat tècnica de la proposta: disseny del projecte, tasques previstes,
metodologia
1.1. Qualitat tècnica:
Disseny general del projecte (coherència, claredat, concreció):
- Deficient: 0 punts
- Suficient: 10 punts
- Desenvolupat: 20 punts
1.2. Exposició de les tasques a realitzar:
- Deficient: 0 punts
- Suficient: 5 punts
- Desenvolupat: 10 punts
1.3. Exposició de la metodologia que s'utilitzarà:
Deficient: 0 punts
Suficient: 5 punts
Desenvolupat: 10 punts
2. Experiència dels membres de l'equip en elaboració de projectes globals
d'intervenció a jaciments de característiques semblants (amb presència
d'arquitectura ciclòpia). En el cas d'intervencions que s'hagin desenvolupat en
campanyes anuals, es comptabilitzarà cada projecte global, no cada projecte
de campanya.
- Sense experiència: 0
- Participació en la redacció de fins a 2 projectes d'intervenció: 15
- Participació en la redacció de fins a 4 projectes d'intervenció: 20
- Participació en la redacció de fins a 6 projectes d'intervenció: 25
- Participació en la redacció de més de 6 projectes d'intervenció: 30
3. Propostes de millora i ampliació del servei
20 punts per al projecte amb més propostes de millora que impliquin un
augment de la qualitat del projecte d'intervenció. Les propostes de millora s'han
d'agrupar en un apartat específic.
La resta de projectes rebran una puntuació proporcional en funció del nombre
de millores presentades.
4. Oferta econòmica:
Es donaran 10 punts a l’oferta més baixa, i la resta d’ofertes es puntuaran
proporcionalment en funció del preu que ofereixin d’acord amb la fórmula
següent:
P = (10 x Ofmin)/Of
P és la puntuació obtinguda
PM és la puntuació màxima
“Ofmin” és l’oferta mínima
“Of” és l’oferta corresponent al licitador que es valora
Es comunicarà a tots els interessats la resolució final que s'hagi pres en
comissió.
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Per a més informació sobre aquesta oferta, podeu dirigir-vos al Departament de
Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca.
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Departament de Cultura i Educació
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó
Tel. 971 36 07 93
cultura@cime.es
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