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INFORME REFERENT AL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN ELS TREBALLS
D’ARQUITECTE COM A DIRECTOR FACULTATIU DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ
DE LA SEU VELLA DE LLEIDA – RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR, TEMPLET I PISOS
DE LES CAMPANES

En el marc de les competències transferides a la Generalitat de Catalunya, la Direcció
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, i en concret el Servei de
Patrimoni Arquitectònic, és la unitat encarregada de vetllar per la conservació del
patrimoni arquitectònic català.
En aquest sentit, enguany està previst adjudicar un seguit d’obres de restauració en la Seu
Vella de Lleida, monument propietat de la Generalitat de Catalunya, i declarat BCIN per
RO 12-6-1918/Gac 17-6-1918.
Aquestes obres es concreten en tres actuacions puntuals, les quals, per la particularitat i
especificitat de les solucions arquitectòniques diferents que cal dur a terme en el
monument, estan contemplades en tres projectes, essent aquests els següents:
-

-

-

Obres de restauració del campanar, templet i pisos de les campanes, segons
projecte redactat per l’arquitecte Sr. Enric Solsona i Piña.
Termini d’execució 19 mesos.
Obres de restauració de la porta dels apòstols, segons projecte redactat per les
arquitectes del Servei de Patrimoni Arquitectònic, Esther Colls i Risech i Montserrat
Cucurella-Jorba, el tècnic restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya, Pere Rovira i Pons i el restaurador Ramon Solé i Urgelés.
Termini d’execució 20 mesos
Obres de restauració de les cobertes del claustre – Fase II, redactat pels
arquitectes dels ST del Departament de Cultura a Lleida, Jaume Fresquet i Folch i
Núria Martínez Fernández.
Termini d’execució 16 mesos

Està previst que el finançament d’aquestes obres es dugui a terme mitjançant despesa
pluriennal per als anys 2019, 2020 i 2021, i que per a la seva adjudicació s’estableixin tres
lots en el contracte d’obres, corresponent aquests a cadascun dels projectes abans
esmentats.
Aquesta adjudicació de les obres per lots, a la part que afavoreix la pública concurrència,
ofereix la possibilitat de que les tres obres puguin ser adjudicades a tres contractistes
diferents.
Malgrat el termini d’execució de les obres de cadascun dels tres lots no és el mateix, es
preveu que totes s’iniciïn a la vegada i la seva execució esdevingui paral·lela des del seu
inici, previst per a principis del darrer trimestre d’enguany, tot l’any 2020 i mes de gener
de 2021 en que s’estableix l’acabament de l’obra de més curta durada, la corresponent a
les cobertes del claustre.
En el cas dels lots 2 i 3, la direcció facultativa de les obres serà assumida pels dos equips
d’arquitectes del Departament en la seva condició d’arquitectes redactors dels respectius
projectes: del Servei de Patrimoni Arquitectònic quan a les obres del Lot 2 – restauració de
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la Porta dels Apòstols i del ST de Lleida pel que fa a les obres del Lot 3 – restauració de la
coberta del claustre, fase II
El volum de feina i dedicació de temps que suposa pels arquitectes anteriorment
esmentats dur a terme la direcció facultativa de les obres dels lots 2 i 3, fan que no sigui
possible, per tal de no descuidar la resta de feines i responsabilitats que els hi són
inherents al seu lloc de treball, assumir la direcció facultativa d’arquitecte en quan a les
obres del lot 1 – restauració del campanar, templet i pisos de les campanes.
En conseqüència, es considera del tot necessari poder contractar a un arquitecte extern
per a dur a terme les tasques de director facultatiu de les obres d’aquest lot 1, amb un
import d’honoraris, calculats amb base als barems orientatius del Col·legi Oficial
d’Arquitectes, de 15.735,31€, 21% d’IVA inclòs, segons el càlcul i desglossament
d’anualitats detallats en el resum econòmic del projecte de l’expedient de despesa
pluriennal general adjuntats en annex.
Per tot l’abans exposat, es proposa a l’Òrgan de Contractació competent, que s’iniciïn els
tràmits per a la contractació d’un arquitecte com a director facultatiu de les obres de
restauració de la Seu Vella de Lleida – Restauració del campanar, templet i pisos de les
campanes.

Barcelona, 25 de març de 2019

Elena Belart i Calvet
Cap del Servei
de Patrimoni Arquitectònic
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