CU/G2002 CU-2019-20045
Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

Unitat promotora : Servei de Patrimoni
Arquitectònic

Contracte : Contracte Públic

Tipus : Obres
CU-2019-20045
Procediment :Obert
Expedient :
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol :Obres de restauració del campanar (templet i pisos de les campanes), la porta
dels apòstols i les cobertes del claustre (Fase II) de la Seu Vella de Lleida

Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Import €
IVA €
1.532.639,06
1.277.199,22

268.211,85

Import total €

1.545.411,07

020 Mesos

Import
IVA €
Nº Descripció
lot
base €
1 Obres de
331.179,95 69.547,79
restauració del
campanar:
templet i pisos
de les
campanes
2 Obres de
395.876,14 83.133,99
restauració de
la porta dels
apòstols
3 Obres de
550.143,13 115.530,07
restauració de
les cobertes del
claustre. Fase II

Import total
Valor Termini
€
estimat € execució
400.727,74 397.415,94 19 mesos

479.010,13 475.051,37 20 mesos

665.673,20 660.171,75 16 mesos

Justificació de la necessitat de contractar
La Seu Vella de Lleida, propietat de la Generalitat de Catalunya, va ser declarada monument
històrico-artístic l'any 1918 i és el monument més emblemàtic de la ciutat de Lleida. Aquest
monument forma part d’un conjunt monumental integrat també pel Castell del Rei o La Suda
i la fortificació militar que els envolta.
La Seu Vella o Catedral antiga de Lleida ha estat definida com una de les millors
produccions artístiques de l’arquitectura catalana del segle XIII, i per extensió de
l’arquitectura medieval europea. L’arquitectura comparteix protagonisme amb una escultura
d’altíssima qualitat conservada en capitells, cornises, mènsules, portalades... Les importants
restes de pintura mural conservades o les capelles construïdes per il·lustres nissagues o
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destacats membres eclesiàstics són, alhora, el reflex d’un edifici prestigiós amb un passat
esplèndid.
En els darrers anys, el Departament de Cultura ha realitzat importants actuacions a la Seu
Vella de Lleida, per tal de garantir el seu correcte estat de conservació, solucionar els
problemes d’estabilitat de certs elements i contribuir a la seva visita pública.
Seguint amb aquesta voluntat d’assegurar la correcta conservació del monument i en el
marc de les competències pròpies de la Direcció General del Patrimoni Cultural, i en concret
de les del Servei de Patrimoni Arquitectònic, enguany hi ha la voluntat de contractar tres
grans actuacions pluriennals de restauració a la Seu Vella de Lleida, valorades en un total
d’1.626.327,65 € (direccions incloses).
Aquestes actuacions, per la particularitat i l’especificitat de les solucions arquitectòniques
que cal dur a terme en cada cas, estan recollides en aquests tres projectes executius
diferenciats:
• Obres de restauració del campanar: templet i pisos de les campanes, segons
projecte redactat per l’arquitecte Enric Solsona i Piña
• Obres de restauració de la porta dels apòstols, segons projecte redactat per les
arquitectes del Servei de Patrimoni Arquitectònic, Esther Colls i Rissech 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.
• 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.
Les obres es contractaran a través d’un procediment obert simplificat amb tres lots,
corresponents a cadascun dels projectes, amb el següent desglossament d’imports per lot i
anualitat:
LOT 1

RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR: TEMPLET I PISOS DE LES CAMPANES
2019
92.158,28

LOT 2

2021
103.200,70

TOTAL
400.727,74

RESTAURACIÓ DE LA PORTA DELS APÒSTOLS
2019
96.110,84

LOT 3

2020
205.368,76

2020
212.922,43

2021
TOTAL
169.976,86 479.010,13

RESTAURACIÓ DE LES COBERTES DEL CLAUSTRE - FASE II
2019
289.170,91

2020

2021

TOTAL

344.780,72

31.721,57 665.673,20
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En el cas dels lots 2 i 3 la direcció d’arquitecte de les obres serà assumida per tècnics del
Servei del Patrimoni Arquitectònic i dels SSTT de Lleida, respectivament i en el cas del lot 1
es tramitarà la contractació externa d’un arquitecte director per un import total de 15.735,31
€.
A banda, també està prevista la contractació de l’arquitecte tècnic, per un import global de
52.263,60 € i la d’un restaurador per un import global de 12.917,67 €.
El desglossament total per anualitats de les obres objecte d’aquesta contractació és el
següent:

Contracte obres (lots 1, 2 i 3)

2019
2020
2021
TOTAL
477.440,03 763.071,91 304.899,13 1.545.411,07

Els terminis d’execució parcials de cadascun dels lots/projectes són:
LOT 1: 2019: 3 mesos

2020: 12 mesos

2021: 4 mesos

TOTAL: 19 mesos

LOT 2: 2019: 3 mesos

2020: 12 mesos

2021: 5 mesos

TOTAL: 20 mesos

LOT 3: 2019: 3 mesos

2020: 12 mesos

2021: 1 mes

TOTAL: 16 mesos

La despesa anirà a càrrec de la partida CU13 D/610000100/4430/0000 del pressupost
prorrogat vigent.
Pels motius exposats proposem la contractació de les obres pluriennals de restauració del
campanar: templet i pisos de les campanes (lot 1), de la porta dels apòstols (lot 2) i de les
cobertes del claustre – Fase II (lot 3) de la Seu Vella de Lleida, per un import màxim
d’1.545.411,07 € (IVA inclòs).

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Procediment obert simplificat

Vist i plau

Mayte Palau i Miñana
Cap de la Secció de Recursos
Econòmics i Contractació

Elsa Ibar Torras
Directora General del Patrimoni Cultural

