INFORME DE SUPERVISIÓ.
1

DADES

1.1

Projecte

Obres de reforma de la instal·lació de la climatització del Palau Centelles-Solferino, i l’edifici
annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona

DEP. DE LA PRESIDENCIA

1.2

Localització

Palau Centelles situat a la Baixada de Sant Miquel, 8 i l’edifici annex situat al Carrer de
Gegants, 2, 08002 de Barcelona
1.3

Promotors

Departament de la Presidència.
1.4

Tècnics del projecte

L’empresa amb la que es formalitzi el contracte relatiu a la direcció facultativa, la coordinació
de seguretat i salut i el control de la qualitat de les obres.
1.5

Tipus d’obra

Reforma
1.6

Pressupost

El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’estableix en la quantitat de
1.838.824,90€, dels quals 1.519.690,00 € corresponent al preu del contracte i 319.134,90 €
a l’IVA suportat.
1.7

Termini d’execució de les obres

El termini d’execució de les obres és de 12 mesos a comptar des de la data de signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.
1.8

Classificació del contractista

Obligatòria.
Grup: J
Subgrup: 2
1.9

Instal·lacions mecàniques
Instal·lacions de ventilació, calefacció i climatització

Disponibilitat del solar

Sí.
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1.10

Revisió de preus

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Ateses les característiques d’aquesta obra, no està prevista la revisió de preus
2

INFORME

2.1

Finalitat del projecte

L’ens immobiliari E-01331 és un bé del patrimoni de la Generalitat de titularitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament de la Presidència.
Està integrat per l’edifici del Palau Centelles-Solferino, situat a la Baixada de Sant Miquel,
número 8, i per l’edifici annex del carrer de Gegants número 2 de Barcelona.
El Palau Centelles, com a edifici històric d’estil gòtic/renaixentista originari del s. XV del
«Conjunt Especial del Sector de les Muralles Romanes», està inclòs en l’Inventari del
Patrimoni Cultural Català i ha estat declarat per l’Ajuntament de Barcelona com a bé cultural
d’interès local, amb el nivell de protecció que comporta la seva classificació en aquesta
categoria.
El Consell de Garanties Estatutàries té la seva seu institucional permanent al Palau
Centelles. Aquest palau, també, és la seu l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que està adscrit
al Departament de la Presidència i al seu edifici annex hi estan ubicades dependències
administratives adscrites a aquest departament.
Així doncs, l’ens immobiliari E-01331 està format per un conjunt d’espais, d’ús compartit,
actualment distribuïts entre el Consell de Garanties Estatutàries i el Departament de la
Presidència.
L’any 1999 el Departament de la Presidència va executar les obres de rehabilitació del Palau
Centelles i de l’edifici annex del carrer Gegants des d’aleshores no s’ha realitzat cap més
actuació de reforma.
En vista dels problemes tècnics existents en els espais, l’any 2018 es va realitzar una
auditoria de la instal·lació de climatització, que en resum va constatar l’estat d’obsolescència
de la instal·lació i va determinar la necessitat d’intervenir-hi i renovar les instal·lacions
afectades, l’objectiu de les obres és revertir la situació tècnica de la instal·lació amb la
renovació de la maquinària de producció de climatització, la substitució de les actuals
canonades de distribució de l’aigua així com del sistema de distribució d’aire.
2.2

Documentació del projecte
-

Memòria
Pressupost i amidaments
Plec de prescripcions tècniques
Estudi de Seguretat i Salut
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3

CONCLUSIONS

La documentació del projecte permet descriure i valorar la totalitat dels treballs, els quals
formen una unitat independent i poden ser clarament definits tal com estableix l’article 233
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic de 2017 (LCSP).

DEP. DE LA PRESIDENCIA

D’acord amb el que disposa l’article 235 de la LCSP, sobre supervisió de projectes, el tècnic
sotasignat considera que el projecte és correcte i en proposa l’aprovació tècnica.

El Cap del Servei Tècnic d’Obres i Manteniment
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