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PLEC TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA NETEJA, EL
MANTENIMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE PLAFONS INFORMATIUS A BÉNS
INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA

1. Introducció i antecedents

El Conveni per a la neteja, el manteniment i la senyalització de béns integrants del
patrimoni històric és, probablement, un dels més antics que se signen entre el Consell
Insular i els ajuntaments de l’illa, i la seva perdurabilitat ha permès consolidar una
xarxa que forma part de les prioritats en la gestió del patrimoni històric de l’illa. Aquesta
prioritat es recull en els sis plans insulars de gestió aprovats pel Ple del CIM en
compliment del mandat que estableix la Llei de patrimoni històric de la nostra
comunitat.

Els anys 2000, 2004, 2008, 2012, 2015 i 2020 el Consell Insular i tots els ajuntaments
de Menorca han signat convenis de col·laboració per a la neteja, el manteniment i la
senyalització dels béns integrants del patrimoni històric, per terminis de quatre anys
que abraçaven tot el mandat corporatiu.

Els béns integrants del patrimoni històric que s’inclouen en el conveni consten en totes
les rutes, les guies turístiques i altres instruments o programes de difusió. Alguns d’ells
també formen part dels diferents components de la candidatura per ser inscrits per la
UNESCO a la Llista de Patrimoni Mundial, i són també els que acullen el major nombre
de visitants.

Aquests convenis i les feines derivades han suposat una gran millora en el
manteniment, l’adequació i la presentació dels béns integrants del patrimoni històric al
públic visitant. La neteja i el manteniment de la vegetació permeten una millor
comprensió de les estructures visitades. Així mateix, la incorporació de cartelleria i
recorreguts marcats als jaciments aporta la informació mínima necessària per a la seva
comprensió global. Per tant, el conveni entre el Consell Insular i els ajuntaments és
una eina fonamental per a la conservació i difusió del patrimoni històric de l’illa.

2. Objecte del contracte

El contracte té com a objecte principal mantenir la xarxa de monuments en les millors
condicions per a les visites del públic, organitzant els treballs de manera que les feines
més molestes per al públic estiguin enllestides abans de Setmana Santa i que durant
l’estiu els treballs siguin únicament de manteniment.

3. Obligacions en matèria de patrimoni històric

La protecció legal del patrimoni històric de Menorca és àmplia. Tant la Llei 16/1985, de
25 de juny, del patrimoni històric espanyol, com la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del patrimoni històric de les Illes Balears, estableixen la figura de bé d’interès cultural
(BIC). Aquesta és la màxima figura de protecció legal per als béns patrimonials, i a
Menorca hi ha 1.298 jaciments prehistòrics amb aquest nivell de protecció. També es
preveu la figura del bé catalogat.

El Consell Insular té les competències en relació amb la gestió del patrimoni històric de
l’illa. Legalment es tenen en compte les disposicions següents:

- Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol

http://www.cime.es/


Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
2

- Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d’esports
- Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears
- Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears

Segons aquesta legislació, el Consell Insular té l’obligació de protegir, conservar,
investigar i difondre el patrimoni històric per al gaudi de la ciutadania i per garantir la
seva transmissió a les generacions futures en les millors condicions possibles. Per dur
endavant aquests objectius les administracions públiques han de col·laborar entre elles
i estimular la participació dels ciutadans, d’empreses i d’institucions privades en les
tasques mencionades.

Així, no només és el Consell qui té competències en matèria de patrimoni històric, sinó
que els ajuntaments de l’illa també. Concretament, tenen atribuïdes funcions
d’inspecció i vigilància d’activitats urbanístiques.

Per tant, el conveni signat entre el Consell Insular i els ajuntaments de Menorca per a
la neteja, el manteniment i la senyalització de béns integrants del patrimoni històric
respon al compliment de totes les administracions dels seus deures en matèria de
patrimoni històric. També es compleix amb l’objectiu de col·laboració entre
administracions i propietaris privats per poder fer les actuacions de neteja als diferents
béns integrants del patrimoni històric inclosos en el present plec.

4. Àmbit geogràfic

Es correspon amb tota l’illa de Menorca, ja que hi ha béns integrants del patrimoni
històric a tots els municipis de l’illa.

5. Responsable del contracte (CIM) i coordinador (contractista)

Al responsable del contracte designat pel CIM correspondrà supervisar la seva
execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi
d’assegurar la correcta realització de les prestacions.

El contractista nomenarà un coordinador, que serà la persona encarregada de
supervisar els treballs contractats, donar les ordres necessàries al personal adscrit a
l’execució del contracte i coordinar-se amb el responsable designat pel CIM en totes
les qüestions relacionades amb l’objecte del contracte.

El contractista haurà de comunicar al CIM el nomenament del coordinador abans de
l’inici de l’execució del contracte.

6. Treballs que s’han d’executar

6.1. Actuacions i feines que constitueixen l’objecte del contracte

1. Neteja i control de la vegetació herbàcia i arbustiva dels jaciments arqueològics, els
camins d’accés i els aparcaments corresponents als béns que es detallen en el punt
6.2 d’aquest plec. Aquesta s’ha de fer tant de forma mecànica com química. La
freqüència de la neteja serà d’un mínim d’una vegada cada mes i mig per jaciment.
Per fer la feina mecànica s’hauran d’utilitzar motoserres i desbrossadores.
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Per al tractament químic de la vegetació arbustiva s’ha d’utilitzar un producte que sigui
el màxim de respectuós amb la resta de vegetació. La seva utilització ha de ser
puntual, quan la vegetació creixi entre estructures i les pugui malmetre. Un possible
tipus d’herbicida serien els sistèmics (glisofat), que s’aplicarien directament als troncs
acabats de tallar.

2. Control dels esdeveniments, les accions vandàliques, les espoliacions, els
enderrossalls de parets, etc., o de qualsevol imprevist que afecti els béns que es
detallen en el punt 6.2 d’aquest plec. Els treballadors faran la visita completa al
jaciment per controlar que tot es trobi correctament. També aprofitaran els trajectes per
entrar als jaciments que quedin dins el seu recorregut però la neteja dels quals que no
estigui planificada per a la jornada en qüestió, a fi de fer una inspecció i valorar l’estat
del jaciment.

3. Recollida d’escombraries i dels fems que hi puguin deixar els visitants o el públic en
general, tant a les papereres instal·lades com als voltants dels béns.

4. Restitució i restauració selectiva de pedres caigudes per causes naturals o per
destrosses vandàliques que es produeixen. Això inclou els enderrossalls de les parets
seques que es troben als béns integrants del patrimoni històric, entre elles les del camí
de pujada a Santa Àgueda.

5. Manteniment i neteja dels plafons explicatius instal·lats als jaciments dels béns de la
llista del punt 6.2. d’aquest plec, i instal·lació de nous plafons, seguint sempre les
indicacions del responsable del contracte. El cost dels nous plafons anirà a càrrec del
Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca.

6. Manteniment i neteja de papereres i de cartells de senyalització de carretera i
instal·lació de noves papereres i de nous cartells, d’acord amb les indicacions del
responsable del contracte. El cost de les noves papereres i dels cartells anirà a càrrec
del Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca.

7. Renovació o restitució de vinils dels plafons malmesos per causes antròpiques o
climàtiques segons el model i disseny que s’annexa al contracte, d’acord amb les
directrius del Servei de Patrimoni Històric. Són vinils impresos que es poden reposar
de forma senzilla als plafons.

8. Emblanquinada anual i manteniment sense vegetació de l’esquena d’ase de les
parets que envolten els jaciments de Trebalúger, Son Mercer de Baix, Cala Morell
(necròpolis), Biniac occidental, Torre del Ram, Son Bou, Toraixa i Son Catlar.

9. Mantenir en bon estat les barreres amb sistema antirobatori als jaciments de Cala
Morell (necòpolis), Torre del Ram, Biniac occidental, Basílica de Son Bou, Trebalúger,
Son Mercer de Baix, Son Catlar i Sant Agustí.

10. Supervisió i control per part d’un arqueòleg de les feines que s’hagin de fer als
monuments.

11. Quan sigui necessari, també hi intervendrà un restaurador especialista en patrimoni
històric i arqueològic.

6.2. Béns que han de ser objecte d’actuació
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Seguidament s’indiquen les tasques que s’han desenvolupar en cadascun dels béns
integrants del patrimoni històric objecte del contracte. La numeració remet als treballs
explicats en la clàusula 6.1.

a) Terme municipal de Maó. Actuacions que s’han de fer:
1. Poblat talaiòtic de Trepucó: 1, 2, 3 i 4, inclou la zona de propietat pública, camins
d’accés al jaciment i aparcament (Ajuntament de Maó i Consell Insular de Menorca).
2. Poblat talaiòtic de Cornia Nou: 1, 2, 3 i 4, inclou els dos talaiots, les estructures
adossades al talaiot gros i els fragments de l’est de la murada eixarmats el 2016.
3. Basílica paleocristiana des Fornàs de Torelló: 1, 2, 3, i 4. Es tindrà, periòdicament,
especial cura en la neteja de l’interior del recinte per tal de protegir el mosaic. Es
mantindran i reposaran les teles protectores i es mantindrà neta de pintades
l’estructura que aguanta la coberta.
4. Poblat talaiòtic de Torelló i el cercle M. Lluïsa Serra: 1, 2, 3 i 4.
5. Basílica paleocristiana de l’illa del Rei: 1, 2, 3 i 4.
6. Poblat talaiòtic de Biniaiet Vell: 1, 2, 3 i 4
7. Poblat talaiòtic i naveta de sa Torreta de Tramuntana: 1, 2, 3, i 4.
8. Necròpolis i castellet del Caparrot de Forma: 1, 2, 3 i 4.
9. Monuments de Biniai Nou: 1,2,3 i 4.
10. Restes arqueològiques de Binixíquer: 1, 2, 3 i 4.
11. Hipogeu de Santa Anna: 1, 2, 3 i 4
12. Sa Cudia Cremada. 1, 2, 3 i 4.

b) Terme municipal de Ciutadella. Actuacions que s’han de fer:
1. Naveta des Tudons: 1, 2, 3 i 4. Es tracta d’un dels monuments amb més pressió, per
la qual cosa s’haurà de vigilar i netejar constantment. Inclou camí i aparcament (el tram
comprès entre la paret seca i la zona habilitada com a aparcament).
2. Naviforme de Cala Blanca: 1, 2, 3 i 4.
3. Necròpolis de Cala Morell: 1, 2, 3, 4, 8 i 9.
4. Poblat de navetes del Coll de Cala Morell, inclou el camí d’accés: 1, 2, 3 i 4
5. Poblat talaiòtic de Torrellafuda: 1, 2, 3 i 4, inclou aparcament.
6. Hipogeu de Torre del Ram: 1, 2, 3, 4, 8 i 9.
7. Poblat talaiòtic de Montefí: 1, 2, 3 i 4, inclou l’itinerari de visita, talaiots, hipogeus i
aparcament.
8. Poblat talaiòtic de Son Catlar: 1, 2, 3, 4, 8 i 9, inclou l'itinerari de visita, edificis
descoberts amb excavacions arqueològiques, àrees eixermades, muralla i aparcament.
9. Naveta de ses Arenes de Baix: 1, 2, 3 i 4.
10. Pou de ses Angoixes: 1, 2, 3 i 4.
11. Torre de defensa des Castellar de sa Caleta: 1, 2, 3 i 4.
12. Cadira del Bisbe: 1, 2 i 3.
13. Capelletes de Cala en Forcat, inclou el camí d’accés: 1, 2 i 3.

c) Terme municipal des Mercadal. Actuacions que s’han de fer:
1. Ciutat romana de Sanitja: 1, 2, 3 i 4, inclou restes de la ciutat, necròpolis i
campament.
2. Basílica paleocristiana des Cap des Port: 1, 2, 3 i 4.
3. Torre de Fornells i camí de pujada: 1, 2, 3 i 4.

d) Terme municipal des Castell. Actuacions que s’han de fer:
1. Talaiot de Trebalúger: 1, 2, 3, 4, 8 i 9.
2. Talaiot de Toraixa: 1, 2, 3, 4, 7.
3. Fort Marlborough, 1, 2, 3, 4, inclou aparcament, camí i fossat.

e) Terme municipal de Sant Lluís. Actuacions que s’han de fer:
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1. Poblat talaiòtic de Binissafullet: 1, 2, 3 i 4.
2. Talaia des Pujol: 1, 2, 3 i 4, inclou talaiot i el camí d’accés.
3. Poblat talaiòtic de Biniarroca: 1, 2, 3 i 4
4. Coves del barranc de Binissafúller: 1, 2 i 3, inclou itinerari i l'interior de les coves.
5. Poblat de Biniparratxet: 1, 2, 3 i 4.

f) Terme municipal d’Alaior. Actuacions que s’han de fer:
1. Poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés: 1, 2, 3 i 4, inclou itinerari de visita, edificis
descoberts amb excavacions arqueològiques, àrees eixermades, camí de servei situat
al sud del poblat i zona d’acumulació de pedres de les excavacions arqueològiques, a
la part sud de la parcel·la.
2. Monument de sa Comerma de sa Garita: 1, 2, 3, 4.
3. Poblat talaiòtic de Sant Vicent d’Alcaidús: 1, 2, 3 i 4.
4. Basílica paleocristiana de Son Bou: 1, 2, 3, 4, 8 i 9, inclou la protecció del paviment,
el manteniment de la barrera metàl·lica i de les petites restes cobertes situades al sud
de la basílica.
5. Naveta occidental de Biniac-Argentina: 1, 2, 3, 4, 8 i 9.
6 Sepulcre megalític de ses Roques Llises: 1, 2, 3, 4.
7. Necròpolis de Calescoves: 1, 2, 3 i 4, inclou itinerari de visita i l'interior de les coves
obertes.
8. Pedrera de Santa Ponça: 1, 2 i 3.
9. Taula i naveta de Torrellisar: 1, 2, 3, 4.
10. Navetes de Rafal Rubí: 1, 2, 3 i 4.
11. So na Caçana: 1, 2, 3 i 4.

g) Terme municipal des Migjorn Gran. Actuacions que s’han de fer:
1. Poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell, inclou la zona eixarmada al sud del talaiot 1: 1,
2, 3, 4.
2. Poblat talaiòtic de Santa Mònica: 1, 2, 3, 4.
3. Poblat talaiòtic de Binicodrell Nou: 1, 2, 3, 4.
4. Sala hipòstila de Galliner de Madona: 1,2,3, 4
5. Cova des Coloms: 1, 2, 3 i 4, inclou la neteja de les possibles pintades que es facin
a la paret de la cova.
6. Restes romanes de Binicodrellet: 1, 2, 3 i 4

h) Terme municipal de Ferreries. Actuacions que s’han de fer:
1. Poblat talaiòtic de Son Mercer de Baix 1, 2, 3, 4, 8 i 9.
2. Dos talaiots de Calafi Vell: 1, 2, 3, 4.
3. Camí i castell de Santa Àgueda. S’ha de fer un control exhaustiu de la torre
coneguda com Casa d’Armes i aplicar els tractaments químics necessaris per evitar
que torni a rebrotar la vegetació: 1, 2, 3 i 4.
4. Poblat talaiòtic de Binicalsitx/Binimassó: 1, 2, 3, 4 inclou el talaiot, la taula i la cova
del camí.

La relació de béns integrants del patrimoni històric pot patir modificacions arran de
l’assumpció de la seva gestió per part d’empreses privades. En aquest cas, el bé
deixarà de formar part del contracte i es reforçaran les feines que s’hagin de realitzar
sobre els béns que es mantenguin dins la lllista.

6.3. Especificacions sobre les actuacions incloses dins l’objecte del contracte

1. Neteja d’escombraries i deixalles que es localitzin en els béns integrants del
patrimoni històric especificats més amunt, i buidatge de les papereres instal·lades amb
una periodicitat quinzenal entre el l'1 de novembre i l'inici de Setmana Santa i,
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setmanal entre l'inici de setmana Santa i el 31 d'octubre. Als jaciments de Torre d’en
Galmés, naveta des Tudons, Trepucó, Son Catlar, Calescoves, Montefí i Santa Àgueda
aquesta periodicitat ha de ser de 2 cops per setmana, o segons avís dels informadors
dels jaciments o vigilants de patrimoni.

2. Eixermada i control de la vegetació que creixi sobre els principals monuments de
cada jaciment i del seu entorn amb mitjans mecànics i químics, així com de la
vegetació que pugui créixer als camins i aparcaments habilitats per a la visita dels
monuments. Aquesta operació inclou la retirada a l’abocador, la crema de les restes
eixermades o la destrucció in situ de la vegetació. En el cas de crema de les restes
vegetals, el contractista ha de demanar els pertinents permisos de foc, d’acord amb la
normativa vigent, i avisar amb antelació els propietaris o administradors de les finques
on es localitzin els monuments inclosos dins el contracte de serveis.

Així mateix, el contractista està obligat a realitzar i a donar prioritat en determinats
béns integrants del patrimoni històric les tasques especificades en el present programa
d’actuacions, d’acord amb les directrius del Servei de Patrimoni Històric.

3. El contractista està obligat a restituir les parts i pedres integrants dels monuments
que puguin caure de forma natural o intencionada durant el període d’execució del
contracte, d’acord amb les directrius del Servei de Patrimoni Històric.

4. El contractista està obligat, abans de realitzar les actuacions en terrenys públics o
privats, a disposar dels corresponents permisos i autoritzacions.

5. El Consell Insular desenvoluparà una aplicació informàtica per tal que el sistema de
notificacions d’incidències als jaciments es pugui fer de forma més àgil i quedi un
registre del procés de resolució. El contractista està obligat a implementar-la en la seva
feina diària en cas que estigui operativa abans de finalitzar el contracte o la seva
pròrroga.

6.4. Personal que s’ha d’adscriure a la realització de l’encàrrec

El contractista està obligat a aportar, d’acord amb l’apartat F5 del Plec de clàusules
administratives, un mínim de cinc (5) persones: una persona (1) graduada en
Arqueologia o en Història amb l’especialització en arqueologia, encarregada de la
supervisió dels treballs, o titulació equivalent; una persona (1) graduada en
Restauració arqueològica o titulació equivalent; dos peons (2), i un capatàs (1).

L’arqueòleg es farà càrrec supervisar les feines que necessiten control arqueològic.
Aquí s’inclouen les actuacions que afectin el subsol, elements d’arqueologia vertical,
així com les afectacions a les diferents estructures arqueològiques del poblat, tenint en
compte la legislació vigent sobre intervencions arqueològiques i patrimoni històric. A
més, ha de fer els informes mensuals i anuals prevists en aquest plec.

De cara als treballs en què sigui necessària la restauració d’estructures
arqueològiques o històriques dels monuments, el contractista també haurà de disposar
d’un/a especialista en restauració. Quan alguna estructura hagi patit danys que
requereixin actuacions específiques per a la recuperació o consolidació de l’estat
original, serà necessari comptar amb l’assessorament i les directrius d’execució
d’aquest especialista. El restaurador ha d'intervenir d’acord amb els avisos que es
puguin rebre del responsable del contracte.
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S’ha de tenir en compte que, tant per a les intervencions arqueològiques com per a les
de restauració que sorgeixin en la realització dels treballs, s’han de tramitar els
permisos necessaris segons el Reglament d’intervencions arqueològiques (Decret
14/2011 de 25 de febrer).

6.5. Obligacions del contractista respecte al personal que executa l'encàrrec

El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat exclusiva, les disposicions
vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball i ha
de tenir a càrrec seu el personal necessari per a la realització de l’objecte de
l’encàrrec, respecte del qual tindrà, a tots els efectes, la condició d’empresari.

El personal que el contractista destini a l’execució de l’encàrrec no tindrà vinculació
laboral o de cap altre tipus amb el Consell Insular de Menorca. Aquest personal
quedarà exclusivament sota la direcció del contractista sens perjudici de les facultats
que es reconeix al CIM com a Administració contractant.

En conseqüència, el contractista assumeix les facultats de direcció i control respecte
dels treballadors inherent a tot empresari, per la qual cosa aquestes tasques no
corresponen a l’Administració contractant, que únicament té facultats de control, i tot
això amb independència de les relacions de col·laboració entre les parts perquè el
contracte s’executi correctament.

7. Disposicions generals

7.1. Documentació que ha de presentar el contractista per al control i el
seguiment de l’execució de l’encàrrec

El contractista ha de lliurar la documentació següent (en format digital):
- Cada setmana, una relació breu amb les actuacions realitzades la setmana anterior i
les que preveu fer la setmana següent.
- Informe mensual de les actuacions, amb documentació fotogràfica.
- Informe anual amb una memòria descriptiva dels treballs concretats a cada municipi i
amb aportació de documentació gràfica, en format digita, en la qual es demostrin els
treballs realitzats.

Els informes mensuals i anual han d’anar subscrits per l’especialista en arqueologia
encarregat de supervisar els treballs inclosos en el present encàrrec.

7.2. Danys i perjudicis

El contractista serà responsable, durant l’execució del servei, de tots els danys i
perjudicis que causin el personal al seu càrrec.

Les propietats i els serveis, tant de caràcter públic com privat, afectats per aquests
danys o perjudicis hauran de ser indemnitzats, bé restablint les condicions inicials o
compensant els danys i perjudicis provocats, amb càrrec al contractista que els ha
provocat.

D’acord amb la legislació vigent, el contractista ha de prendre les mesures necessàries
per evitar la contaminació de la zona per combustible, pintures, olis o un altre tipus de
producte contaminant.

7.3. Permisos i autoritzacions
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El contractista s’encarregarà d’obtenir els permisos i les autoritzacions necessaris per
a l’execució dels treballs descrits en el present document tècnic i que no corresponguin
al promotor.

7.4. Despeses a càrrec del contractista

Aniran a càrrec del contractista totes les despeses necessàries per a l’execució dels
treballs, inclosos tots les materials necessaris, a excepció només dels establerts en el
punt 6.1.5. i 6.1.6 d’aquest plec (nous plafons, papereres i cartells de carretera).

També aniran a càrrec seu les despeses derivades de la tramitació dels permisos que
poguessin ser necessaris per a l’execució dels treballs i que no corresponguin al
promotor.

7.5. Equips i materials

El contractista queda obligat a dedicar als treballs els equips, els materials i
l’instrumental necessaris per a la correcta execució d’aquests. El responsable del
contracte haurà d’aprovar els equips que hagin d’utilitzar-se per als treballs.

L’instrumental i els elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de
funcionament i quedaran adscrits durant el curs d’execució del present encàrrec a les
unitats en què hagin d’utilitzar-se.

7.6. Hores anuals màximes i calendari de treball

Es distingeix entre les hores de feina corresponents a l’activitat de
«manteniment/neteja» —entenent com a tal tota l’activitat que realitza la brigada de
jardiner (peó) i encarregat (capatàs)— i l’activitat d’«arqueologia/restauració», amb les
hores anuals màximes de servei següents:

Hores anuals
màximes

Brigada diària (jardiner/peó i encarregat/capatàs) (1976h*2) 3952

Reforç brigada mesos març a juny 500

Borsa d’hores brigada per reparacions extres de paret seca 460

Total hores manteniment/neteja 4.912

Arqueòleg/restaurador 1.000

Total hores arqueologia/restauració 1.000

Total

Es treballaran els dies laborals, en una jornada de feina de 8 h/diàries, quedant
exclosos caps de setmana i festius.

Durant l’execució del contracte s’haurà de disposar com a mínim d’una brigada amb
dues persones en actiu (capatàs i peó), respectant les hores totals màximes de feina
indicades en la taula anterior. Entre els mesos de març a juny caldrà garantir el
personal de reforç necessari per poder complir amb les tasques de reforç que es
requereixin en aquest període, segons les indicacions del responsable del contracte,
respectant també les hores màximes indicades en la taula anterior.

http://www.cime.es/


Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
9

Es farà ús de la borsa d’hores per a treballs extres de reparació de paret seca en els
casos en què la feina sobrepassi el treball habitual diari de la brigada i sempre amb
l’autorització prèvia del responsable del contracte.

De cara a compatibilitzar els períodes de vacances dels diversos treballadors, o en
produir-se situacions de baixes laborals o absències d’altra índole, el contractista
haurà de garantir el personal mínim estipulat.

El total d’hores de feina d’arqueologia/restauració serà d’un màxim de 1.000 hores
anuals entre els dos professionals, en funció de les necessitats requerides.

8. Seguretat i confidencialitat

El contractista queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i
reserva sobre qualsevol dada que pugui conèixer en el compliment del present
contracte.
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