Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 8 de febrer del 2019

Ref.: CCA / 10102 PROJECTE DE RECUPERACIÓ I POSADA EN VALOR
DE PECES DE MAQUINÀRIA DE L’ANTIGA SERRADORA
DEL CINTET DE SANTA COLOMA

DEMANDA DE PREUS
PROPOSTA DE RESTAURACIÓ FÍSICA I PRODUCCIÓ D’UNA MEMÒRIA
ORIENTADA A UN RECORREGUT I UN RELAT PER LA POSADA EN
VALOR DE PECES DE MAQUINÀRIA DE L’ANTIGA SERRADORA DEL
CINTET I PROPOSTA D’EXPOSICIÓ INCLOENT LA DIRECCIÓ TÈCNICA
DEL TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS
MOTIVACIÓ DE LA DEMANDA
El Comú d’Andorra la Vella l’any 2017 va realitzar els tràmits necessaris per
poder disposar d’un nou aparcament a la Zona de Prat Salit a Santa Coloma.
Aquest aparcament pren el nom de APARCAMENT DE LA SERRADORA. Dit
topònim és el testimoni del nostre record sobre aquest espai.
En el mateix tràmit es determina la cessió obligatòria seguin les directrius del
P.O.U.P d’Andorra la Vella i que l’actual corporació vol convertir en un espai
verd i d’oci, donant resposta a les inquietuds de diferents col·lectius. A més, es
té la voluntat de posar en valor la desapareguda serradora del Cintet i situar la
proposta en el mateix espai que ocupava dita serradora, desapareguda durant
la dècada dels 90 del s. XX.
És fa difícil entendre la transformació d’un país on les formes de vida restaven
estructurades a l’entorn de la ramaderia i l’agricultura, sense tenir en comte
aquells trets diferencials que van servir de motor i punt de partida d’aquesta
transformació.
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La serradora es va convertir amb un camp de tabac, totes les edificacions es
van enderrocar i únicament es conserva la maquinaria de ferro colat, que ha
restat al ras fins a dia d’avui. Des de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra,
s’ha fet un seguiment de tot el procés que ha estat documentat, i a més es
disposa del recull etnogràfic realitzat l’any 1994 i recollit en el llibre Oficis i
indústries d’Andorra de David Mas Canalís.

OBJECTE DE LA DEMANDA DE PRESSUPOST

L’objecte de la demanda de preus és obtenir una proposta per part de tècnics
amb experiència que inclogui:
-

Restauració de la maquinària existent a exposar.

-

Proposta d’exposició de la maquinària dins del projecte del Parc de La
Serradora.

-

Disseny i producció del relat que acompanyi l’exposició de la maquinària.

Disposant del preu estimatiu de la execució del projecte, el compromís en ferm
de la restauració dels elements patrimonials mobles a exposar i el preu fix de la
direcció de tot el procés d’implantació.
Els elements considerats d’interès i susceptibles de formar part del projecte
són:
•

La senyalització interpretativa de tot l’espai.

•

La introducció de 2 de les 5 màquines utilitzades per la manufactura de
la fusta.

•

Els relats relacionats amb el testimoni més rellevant i significatiu de la
desapareguda serradora del Cintet.
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CAPACITAT ECONÒMICA, FINANCERA i TÈCNICA DE L’EMPRESARI

Podran presentar-se a la demanda de preus les persones físiques o jurídiques
andorranes, residents amb drets econòmics que, tenint plena capacitat jurídica
i d’obrar, acreditin suficientment la seva solvència econòmica, financera,
tècnica i professional i que no es trobin en cap dels supòsits assenyalats en
l’article 7 de la Llei de contractació pública o que no es trobin afectades per
alguna causa d’incapacitat, incompatibilitat o prohibició per contractar amb
l'Administració pública andorrana.
Els licitadors hauran d’estar inscrits al registre de comerç conforme poden
desenvolupar l’activitat objecte de la demanda de pressupost.

A més :
La demanda de preus és de caràcter nacional i resta obert a tots els agents i
consultors de publicitat, tots els que puguin justificar treballs relacionats amb
treballs de museografia i d’implantació de projectes

d’exposició pública

relacionats amb el patrimoni cultural.
Es valorarà l’experiència de l’equip de treball i d’haver participat en treballs de
recerca, restauració i museïtzació relacionats amb la parròquia d’Andorra la
Vella. ( Adjuntar informació relacionada )

PROPOSTA: POSADA EN VALOR DE LA DESAPAREGUDA SERRADORA
DEL CINTET, EN EL NOU ESPAI D’OCI DEL PARC DE LA SERRADORA. A
PARTIR DELS BÉNS MOBLES I IMMATERIALS RELACIONATS

El projecte té com a objectiu fer visible la desapareguda antiga serradora del
Cintet, exemple recent d’una part de la nostra història. Ajudar a explicar una
industria d’èxit i lligada als usos i costums d’Andorra durant tres segles i que té
el seu punt més àlgid a mitjans del s. XX.
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Tot un procés que començava al bosc amb la tala dels arbres, assecatge i
manufactura a la serradora fins al destí final, que va canviant en relació al
creixement econòmic d’Andorra i l’ús de nous materials.
L’espai d’oci ha estat dissenyat per l’Àrea d’urbanisme del Comú d’Andorra la
Vella, atenent les directrius de l’actual corporació. Per la nostra part se’ls hi ha
lliurat una llista d’ELEMENTS IDENTITÀRIS a considerar, fruit del buidatge de
tota la informació de què es disposa i amb criteris patrimonials.
Pocs són, els elements identitàris que s’han materialitzat en la proposta: Lloc
original, coníferes, vegetació de ribera, 2 màquines sense definir.
I molts els que resta per adequar i fer visibles en l’espai: ple-buit forma de “U”,
diferència entre màquines de serrar i de manufacturar, el relat del darrer
propietari, imatges generals, de cada una de les màquines, de la sala de
serres.
Plànol de situació de cada màquina; més imatges de teulats, encavallades,
materials emprats, els terres d’explotació.

La finalitat de la proposta, un cop adjudicada, és de:
-

Disposar del treball de recerca relacionat i que formarà part del projecte
executiu. Els possibles materials i documentació presentada haurà de
disposar dels drets d’ús i d’exposició pública.

-

Disposar de la proposta de senyalització i producció, a partir d’un model
de senyalització homologada i a poder ser personalitzada per la posada
en valor i interpretació de la desapareguda serradora del Cintet.

-

Disposar de la proposta de continguts de tots els panels i costos de
producció un cop validats per part del Comú.
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PROCESSOS, OBJECTIUS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

El Comú d’Andorra la Vella posa a disposició el suport de l’Àrea d’Arxiu,
Recerca i Patrimoni del Comú d’Andorra la Vella que facilitarà l’accés a la
informació relacionada i acompanyarà al lloc on es troben els béns mobles en
qüestió. El nostres objectius són els de millorar el coneixement històric,
preservar i fer visible el Patrimoni Cultural, material i immaterial de la parròquia.
S’haurà de presentar una descripció general del conjunt del projecte, arribant al
nivell de detall que ajudi a interpretar al màxim el que es proposa, materials
previstos d’utilitzar, imatges de suport, característiques tècniques, dimensions,
altres.

PRESSUPOST:

Els preus s’hauran de presentar amb IGI inclòs atenent, de forma separada i
en el conjunt de la proposta, els conceptes següents:
•

Preu fix per a la redacció del projecte de restauració de les màquines
a exposar i la seva correcta exposició, contingut i disseny de la
senyalització i panells informatius.

•

Preu per la restauració dels bens mobles a exposar al Parc incloent
possibles trasllats i fins a la posada al lloc definitiva.

•

Preu fix per la direcció d’obra per la materialització de la proposta.

El Comú d’Andorra la Vella es reserva el dret de:
•

Executar la proposta de forma parcial o escalonada procurant preservar
l’esperit creatiu i la homogeneïtat de la mateixa.

5

Central de compres i magatzem
•

Considerar el preu com a transcendent a més del calendari, el conjunt
de la proposta i l’esforç en incloure altres ELEMENTS IDENTITÀRIS,
no contemplats en la proposta museogràfica.

ES VALORARÀ AMB:
•

Amb 5 punts, els següents punts transcendents: el preu, el calendari
i el conjunt de la proposta.

•

Amb 1 punt, els elements identitaris no previstos amb la proposta. Es
valorarà per element treballat.

•

Amb 5 punts, el conjunt més creatiu i possibilista.

•

Pel que fa a la resta de punts transcendents, es puntuarà a partir de
la divisió de 5 punts pel nombre de participants a la demanda de
preus.

CALENDARI:
El conjunt de les tasques a realitzar es presentaran amb un cronograma per
setmanes i és transcendent. La implantació del projecte i inauguració de
l’espai està previst per al mes de maig de 2019.
És per aquest motiu que es demana el compromís de la persona o equip que
realitzarà la restauració per poder acomplir amb els terminis presentats.
També cal tenir en compte el temps emprat en processos administratius
d’obligat compliment, segons els imports relacionats.
Adjunt trobareu els plànols del projecte.

Per a qualsevol dubte, més informació o per concretar hora de visita, vulgueu
posar-vos en contacte amb el Sr. Fidel Solsona Bagués al número de telèfon
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730066, tècnic d’Arxiu i Patrimoni del Comú d’Andorra la Vella, que serà la
persona encarregada de fer el seguiment de tot el projecte.
Les condicions de presentació dels pressupostos són:
1.

Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA
actualitzada.
Si l’empresa està en tràmits s’haurà de lliurar una còpia del certificat d’inici
d’activitat acompanyat d’una còpia de la sol·licitud d’obertura i una còpia
del certificat de reserva de nom comercial.
Es verificarà si l’activitat sol·licitada està registrada.

2.

S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada.

3.

Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria
de Prevenció de Riscos Laborals de Seguretat i Salut en el Treball (Llei
34/2008 del 18 de desembre del 2008).

4.

Les demandes de preus sol·licitades pel Comú seran amb caràcter
nacional.

Les ofertes hauran de ser presentades imperativament a la Central de
Compres, despatx situat a la tercera planta de Casa Comuna, en mà, per fax al
número

00

376

868208

i/o

per

correu

electrònic

a

l’adreça

compres@comuandorra.ad. La data de termini de presentació és el dia 20 de
febrer abans de les 13 hores.
El Comú desestimarà les ofertes què:
•

Siguin lliurades a un altre departament diferent de la Central de
Compres.

•

Siguin lliurades fora del termini estipulat per problemes informàtics o de
comunicacions, o no presentin les degudes condicions.

Atentament,

LA CENTRAL DE COMPRES
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