SEGONA CONVOCATÒRIA DE L’OFERTA DE CONTRACTES MENORS PER
A L’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ,
DOCUMENTACIÓ, CATALOGACIÓ, I DIFUSIÓ SOBRE EL PATRIMONI
HISTÒRIC DE MENORCA.

Presentació
Davant l’impacte causat per la crisi sanitària de la COVID-19, el Departament
de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, ha
impulsat un nou paquet de mesures per al Rescat Cultural d’aquest 2021.
Amb l’objectiu de reactivar el sector cultural i reforçar la contractació local, per
compensar parcialment la baixada d’activitat econòmica per mor de les
restriccions de la pandèmia, el Consell inverteix enguany 144.800 euros, que
es sumen a les convocatòries ordinàries i a les accions ja previstes.
Les mesures es distribueixen en les línies de música i arts escèniques, arts
visuals, sector del llibre i patrimoni cultural.
Pel que fa al sector de patrimoni cultural, històric, material i immaterial, compta
amb una inversió extra de 24.000 euros (un 20% més que l’any anterior) per a
l’execució de petits projectes en recerca, restauració, catalogació i activitats
didàctiques i de difusió.
Des del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports s’ha proposat
l’execució d’un conjunt de projectes d’un ampli ventall de temes, segons les
necessitats i prioritats d’actuació actuals, que s’adjudicaran per lliure
concurrència. Cada projecte està valorat en un màxim de 2.000 euros (IVA
inclòs).
Ja s’ha superat el termini d’entrega d’aquesta convocatòria.
Atès que alguns dels projectes de l’oferta han quedat deserts en la seva
primera convocatòria, s’amplia el termini d’entrega -només dels projectes que
han quedat deserts-, fins a 10 dies naturals a partir del dia que es publiqui
aquesta oferta en el tauler d’anuncis del CIM.
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A. Objectius generals
Els objectius generals són el foment de la conservació, investigació,
catalogació, restauració i difusió del patrimoni històric, mitjançant la
contractació de petits projectes que ajudin a una millor consideració i
tractament cap el patrimoni històric de Menorca.
B. Serveis que encara estan disponibles per a ser contractats en aquesta
segona convocatòria de l’oferta
Els següents projectes seran objecte de contractació per part del CIM.
2. Elaboració d’una cronologia històrica de fotògrafs professionals de
Menorca
L'Arxiu d'Imatge i So de Menorca-CIM (AISM) conserva un fons molt ample de
fotografia de Menorca que s'inicia a finals del segle XIX. Per a la feina
d'identificació i documentació d'alguns dels fons rebuts, especialment els més
antics, seria de molta utilitat comptar amb una cronologia dels fotògrafs
professionals que van treballar a Menorca, amb referències de les dates de la
seva dedicació i al tipus de procediments fotogràfics i formats que van treballar.
La realització d'una investigació a través de la bibliografia i la premsa pot
proporcionar una primera informació que permetrà fer un buidatge de dades i
una cronologia que serviria de base per a les tasques d'identificació i
documentació dels documents fotogràfics i a l'hora podria portar, en una
segona fase, a una investigació més a fons de cada un dels fotògrafs
professionals.
2.1. Objectius
• Tenir una visió general dels fotògrafs professionals que han treballat a
Menorca en els darrers 150 anys.
• Construir una línia temporal de referència per a situar/datar fotògrafs i
fotografies antigues.
• Conèixer els formats més populars que es van emprar i facilitar la seva
identificació.
• Suport a la difusió del patrimoni documental audiovisual de Menorca.
2.2. Tasques i metodologia
• Buidatge d'informació a la bibliografia de Menorca i a la premsa local
(especialment antiga, on els fotògrafs se solien anunciar).
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•

•

Elaboració d'un recull en forma de taula que inclogui, com a mínim, els
següents camps informatius: Nom del fotògraf, Lloc on treballava
(adreça, població), Període de feina (dates), Tipus de feina (retrats,
postals…), Formats i procediments.
Creació d'una línia temporal per a visualitzar la informació recollida. Un
cop elaborada aquesta cronologia, s'emprarà com a suport per a l'AISM
a l'hora de datar i documentar els fons, i també es podrà posar a l'abast
del públic (a través de la pàgina web de l'AISM) per ajudar a conèixer els
seus propis fons familiars.

6. Estudi sobre una part del fons Làdico
L'Arxiu d'Imatge i So de Menorca-CIM (AISM) conserva un fons molt ample de
fotografia
Realitzar un estudi sobre una part de la documentació del fons Làdico de
recent incorporació i dipositada a l'Arxiu Històric del CIM. Fons Làdico: 10
llibres de comptabilitat Làdico – Hermanos.
Requeriments:
• Tractament arxivístic seguint la norma ISAD (G)
• Tractament de catàleg.
10. Estudi arqueomètric de cinc peces de marbre del fons del Museu de
Menorca
L’estudi compren autòpsia de les peces, mostreig, preparació de les làmines
primes, pulverització de mostres per l'anàlisi isotòpic, realització dels anàlisis
arqueomètrics de microscòpia òptica, catodoluminescència, EDC i isòtops. La
finalitat és esbrinar l’origen del marbre, funció i cronologia de les cincs peces.
11. Estudi del fons etnològic del Museu de Menorca
Estudi dels objectes del fons d’etnologia del Museu a partir de la catalogació ja
existent. Complementar informació de, al manco, 40 peces preseleccionades
pel la direcció del museu, catalogant-ls seguint les indicacions i format de fitxa
facilitada per aquesta institució.
C. Característiques bàsiques de l’execució del servei
Les persones o empreses que presentin una proposta a aquesta oferta de
serveis, hauran d’emprar els seus propis mitjans 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.
3 de 5

L’esmena de deficiències que es detectin al llarg de la realització del servei es
consideren incloses en l’oferta.
D. Calendari d’execució del servei
El desenvolupament del servei s’iniciarà en la data de la formalització de
l'encàrrec i la seva durada serà de sis mesos. En cap cas podrà ser superior a
un any ni ser objecte de cap pròrroga, tal com preveu l’art. 29.8 de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic (LCSP).
E. Pressupost
El pressupost de cada contracte menor de serveis serà com a màxim 2.000 iva
inclòs.
F. Presentació de les propostes
La difusió d'aquesta oferta es realitzarà mitjançant el tauler d'anuncis del web
del CIM.
Les empreses o professionals interessats poden presentar la seva proposta al
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de
Menorca fins 10 dies naturals a partir de la publicació al tauler d’anuncis,
comptant el dia de publicació.
Les propostes s’han de presentar per una persona física o jurídica, i en cas de
que sigui una persona jurídica s’ha d’indicar qui serà el responsable del
contracte.
Les ofertes s’han de presentar amb la indicació «RESCAT CULTURAL
PATRIMONI 2021 i el projecte concret per al que presenten la seva proposta»,
fent esment al número i títol del projecte al qual presenten la oferta, dins el
termini abans indicat, d’acord amb les indicacions següents:
a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb allò
establert en 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

4 de 5

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 la poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en 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 allò
establert en 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.
G. Documentació que s’ha d’aportar
1. Memòria (màxim 6 pàgines, font Arial 12, a 1 espai) en el que s’exposi i
detalli la proposta de treball del licitant, en la que ha de fer esment clar sobre el
número i títol del projecte sobre el que es presenta la oferta, i detallar les
accions que pretén dur a terme, i el seu abast.
2. Pressupost en el que es detallin les partides en que es dividirà la feina a dur
a terme.
H. Procediment per a l'adjudicació de l'oferta de serveis
El servei de Patrimoni històric del CIM procedirà a la selecció d’aquelles ofertes
que considerin més adients per a cada contractació menor.

Per a més informació sobre aquesta oferta, poden dirigir-se al Servei de
Patrimoni històric del CIM.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports Plaça de la
Biosfera, 5, 07703, Maó / Tel. 971 36 07 93 / rescatculturalmenorca@cime.es
o simon.gornes@cime.es
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