Informe proposta per tal de portar a terme la contractació administrativa de les 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. Expedient PR-2020-141

DEP. DE LA PRESIDENCIA

1. Antecedents
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.

2. Situació tècnica dels espais
L’any 1999 el Departament de la Presidència va iniciar l’execució de 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. La situació tècnica és la següent:
-

Bombes de calor: la bomba de calor ubicada al Palau Centelles està finalitzant la
seva vida útil, a més les modificacions efectuades per adaptació a la actual de
funcionament de gasos refrigerants i el protocol de Kyoto en el sentit de substituir el
gas refrigerant original (R-22) per un gas de transició (R-422), han fet reduir el
rendiment d’aquesta unitat. La bomba de calor de l’edifici Gegants no està en
funcionament i no es pot reparar.

-

Distribució de l’aigua: la canonada d’aigua climatitzada de fred no compleix la
normativa actual i a més, l’aïllament d’escuma elastomèrica de la canonada d’acer de
fred es troba en mal estat de conservació i ha perdut les seves característiques
tècniques d’aïllament. El circuit de calor requereix modificar la instal·lació actual i
realitzar un conjunt d’actuacions descrites en el projecte de reforma.
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-

Distribució de l’aire: el cabal d’aire exterior dels climatitzadors d’aire primari de la
instal·lació és inferior al nominal de la placa i la connexió entre els diferents elements
de la instal·lació es realitza mitjançant conductes flexibles. La llargada d’aquest tipus
de conducte és superior a la permesa segons la normativa actual. A més a més,
degut a aquestes llargades, la pèrdua de càrrega d’aquests conductes és superior a
la dissenyada, impossibilitant el seu correcte funcionament.

-

Vida útil de la instal·lació: gran part de la instal·lació de climatització ha finalitzat la
seva vida útil i per tant, cal renovar la totalitat de la instal·lació.

3. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans
En vista de la situació tècnica de les instal·lacions indicada en l’apartat anterior cal iniciar la
contractació de les obres relatives a la reforma de la instal·lació de la climatització del Palau
Centelles-Solferino, i l’edifici annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona.
Als efectes de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic de 2017 (LCSP) cal manifestar que l’Administració no disposa de mitjans suficients, ni
personals ni materials per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer a través d’aquest
contracte.

4. Compra pública innovadora
Mitjançat l’Acord del Govern de 26 de juny del 2016 es va aprovar el Pla nacional de compra
pública d'innovació de Catalunya. D’acord amb l’establert en l’esmentat Acord de Govern,
els departaments de la Generalitat i els ens, organismes i entitats del seu sector públic han
de dissenyar un percentatge de les seves contractacions de manera que siguin permeables
a la innovació.
Es per això que, en aquesta contractació s’han introduït especificacions tècniques i criteris
de valoració formulats en termes de compra pública innovadora, s’ha introduït el criteri de
valoració A4: Millora conceptual del projecte, el qual s’ha formulat en termes d’exigències
funcionals, per tal que les empreses licitadores disposin de la possibilitat de presentar
propostes existents en el mercat que mostrin el millor camí per a la consecució del resultat
que es busca amb aquesta contractació, sense estar lligats a elements tècnics obligatoris.
5. Requeriments tècnics i especificacions de l’equipament
Els requeriments tècnics i les especificacions d’equipament detallat per a cada espai on
s’actuarà consten especificats en el projecte executiu 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.
6. Divisió del contracte en lots
Es fa constar que aquest contracte no està dividit en lots, l’article 99 de la LCSP,
estableix la regla general de la divisió en lots del contracte, si bé preveu uns motius
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vàlids que s’hauran de justificar a l’expedient, d’acord amb els quals l’òrgan de
contractació podrà no dividir el contracte en lots.
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En aquest mateix sentit la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública,
per la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic estableix que la justificació de la no
divisió en lots s’ha de fonamentar en criteris tècnics, en els termes establerts a l’article
99.3.b) de la LCSP, quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a
l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució.
Aquest és precisament el criteri que cal aplicar en aquesta contractació perquè tècnicament
no es possible executar de forma independent el conjunt d’actuacions previstes en el
projecte executiu de l’obra que ara es contracta, sinó que es necessari executar-les de
forma conjunta a través d’una única empresa.
7. Contractacions derivades de les obres
Per l’execució de les obres s’iniciaran dos expedients de contractació:
-

Contractació administrativa de l’execució de les 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, que és justament l’expedient que ara es tramita.

-

Contractació administrativa de la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i
salut i el control de la qualitat de les 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. En breu s’iniciarà la tramitació d’aquest expedient.

8. Durada de les obres
En concret, el termini d’execució de les obres és de 12 mesos dividits en 2 anualitats a
comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
9. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
9.1

Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació 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, d’acord
amb la següent distribució anual:

Anualitats

Import sense Iva

IVA

P. Base de
licitació

2020

379.922,50

79.783,73 €

459.706,23 €

2021
Total

1.139.767,50
1.519.690,00 €

239.351,18 €
319.134,90 €

1.379.118,68 €
1.838.824,90 €
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Les variacions dels imports anuals són, proporcionals a l’obra que està previst que s’executi
anualment.

DEP. DE LA PRESIDENCIA

La superfície construïda sobre la que s’actuarà és de 4.915,46 m2, que inclou els espais de
cels rasos situats a les golfes del Palau Centelles-Solferino els quals s’habilitaran com a
espai trepitjable amb subestructures a base de perfils metàl·lics i enreixat metàl·lic (religa).
Plantes

Centelles-Solferino

PB
PE
P1
P2
P3
P4
P5

688,54 m2
581,4 m2
559,53 m2
682,38 m2
682,38 m2
226,23 m2
---

Total

3.420,46 m2

Gegants
304,92
164,34
223,23
223,23
223,23
223,23
132,82

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1.495 m2

4.915,46 m2

Superfície Total

D’acord amb l’anterior, la repercussió de despesa per m2 , IVA inclòs, és la següent:
Superfície total

P. Base licitació

Repercussió despesa per m2

4.915,46 m2

1.838.824,90 €

374,09 €/ m2

El càlcul del pressupost base de licitació és el que consta desglossat en el projecte executiu
i que és en definitiva, el que recull totes les actuacions i partides que comprenen les obres
que s’executaran.
9.2

Valor estimat del Contracte (VEC):

En conseqüència el valor estimat del contracte (VEC) s’estableix en la quantitat de
1.823.628,00 €, IVA exclòs que es correspon al preu total sense IVA del contracte, que és el
resultat de sumar el pressupost total del contracte (corresponent a la suma de totes les
anualitats; 2020 i 2021 sense IVA), més l’increment del 20% en concepte d’una eventual
modificació de contracte.
No es preveu la possibilitat de pròrroga i no està prevista l’actualització del preu del
contracte.
10. Modificacions del contracte
Als efectes de l’establert a l’article 204 de la LCSP, el contracte que resulti d’aquesta
contractació podrà ser objecte de modificació:
En un percentatge no superior al 20%, quan es produeixin les condicions següents:
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-

L’assumpció de noves de competències o la supressió d’alguna o algunes de les
existents, per part del Departament.

-

L’atribució al Departament de nous mitjans o la reducció dels existents com a
conseqüència de processos d’estructuració o reestructuració del Departament.

-

Situacions de retallada,
pressupostàries.

-

Canvis d’ubicació de les dependències a on s’executin les obres que comportin una
modificació dels espais i un augment o
bé disminució de les unitats d’obra
inicialment previstes.

contenció

o

modificació

de

la

despesa

per

raons

En qualsevol d’aquests casos, quan el director facultatiu de l’obra, consideri necessària una
modificació del projecte, sol·licitarà a l’òrgan de contractació autorització per iniciar
l’expedient de modificació. En canvi, no caldrà autorització per iniciar l’expedient de
modificació quan:
-

S’introdueixin variacions que consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del
contracte.

11. Criteris de classificació i solvència econòmica i financera
D’acord amb l’article 86 i següents de la LCSP, les empreses hauran d’estar en disposició
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant la
documentació següent:
11.1.

Classificació

Classificació empresarial obligatòria:
Els licitadors espanyols i els licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o
no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran de disposar en tot cas la
classificació empresarial següent:
Classificació anterior al RD
773/2015
Grup: J

Classificació segons RD
773/2015
Grup: J

Subgrup: 2

Subgrup: 2

Categoria: E

Categoria: 4

Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu no els hi serà exigible la classificació empresarial
esmentada anteriorment. En aquest cas, hauran de disposar de la suficient solvència
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econòmica i financera i tècnica o professional, que tot seguit s’especifica d’acord amb el que
disposen els articles 87 i 88 de la LCSP.
11.2.

Solvència

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Solvència econòmica i financera:
Xifra anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en relació
al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats empresarials, per un import igual o superior a 750.000,00 € per a cada
exercici.
Solvència tècnica:
Obres d’instal·lació executades d’igual o similar naturalesa a l’objecte del contracte realitzats
en els darrers cinc anys (com a mínim 3 obres similars). L’import anual de les obres d’igual o
similar naturalesa realitzats durant l’anualitat de major execució del període de cinc anys
esmentat serà de, com a mínim, 500.000 € Iva exclòs.
12. Despesa Pluriennal
Ja s’ha iniciat la tramitació de l’expedient de la despesa pluriennal necessària per portar a
terme les 2 contractacions indicades en l’apartat 7 d’aquest informe, es a dir, les obres de
reforma de la instal·lació de la climatització i la direcció facultativa, coordinació de la
seguretat i salut i el control de qualitat.
Els imports distribuïts per a cada contracte i per anualitat, són els següents:
Contractacions

2020

2021

Total anualitats

Execució de l'hora

379.922,50 €

1.139.767,50 €

1.519.690,00 €

IVA

79.783,73 €
459.706,23 €

239.351,18 €
1.379.118,68 €

319.134,90 €
1.838.824,90 €

23.945,00 €

71.835,00 €

95.780,00 €

5.028,45 €
28.973,45 €

15.085,35 €
86.920,35 €

20.113,80 €
115.893,80 €

488.679,68 €

1.466.039,03 €

1.954.718,70 €

Total per anualitats
Direcció facultativa, coordinació de
seguretat i salut i control de qualitat
IVA
Total per anualitats
Total despesa pluriennal

13. Justificació del procediment
Aquesta contractació administrativa es tramitarà pel procediment obert, d’acord amb el que
estableix l’article 156 a 158 de la LCSP.
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14. Criteris d’adjudicació de les ofertes
Per dur a terme la valoració de les ofertes que es presentin, i de conformitat amb el que
estableixen els articles 145 i següents de la LCSP, s’utilitzaran els següents criteris
d’adjudicació, amb les corresponents màximes puntuacions:

DEP. DE LA PRESIDENCIA

La puntuació que podran obtenir les empreses licitadores en relació als criteris d’adjudicació
serà de fins a 100 punts, distribuïts de la següent forma:
Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor
A1.
A2.
A3.

A4.

Programa de planificació i metodologia de treball relativa a l’execució de les
obres. Fins a 15 punts.
Mesures aportades per les empreses en matèria de protecció de l’edifici
durant l’execució de les obres. Fins a 15 punts.
Composició i especialització dels equips. Fins a 13 punts. Dividits de la forma
següent:
- Composició i especialització professional dels equips d’instal·lació de
la climatització i dels equips d’obra civil (fins a 6 punts)
- Experiència del cap d’obra proposat per l’execució del projecte de les
obres de climatització (fins a 7 punts).
Millora conceptual del projecte. Fins a 5 punts

Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica
B.1
B.2

Oferta econòmica. Fins a 40 punts
Ampliació del període de garantia. Fins a 12 punts

15. Condicions especials d’execució:
D’acord amb el que disposa l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions
especials d’execució del contracte:
-

Tots els equipaments que es proposin en substitució dels existents actualment, així
com els nous, hauran de constituir una millora a nivell de rendiment mediambiental,
de forma que representin una reducció del consum de recursos elèctrics.

-

Durant l’execució del contracte, l’empresa contractista ha d’adscriure el mateix
personal durant tota l’execució del contracte, per tal garantir una estabilitat laboral i
una determinada qualitat durant tota l’execució del contracte.
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Per tot això,
Proposo,

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Que s’iniciï l’expedient per a la contractació de les 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. La distribució del pressupost base de licitació i la despesa pluriennal, es dividirà
en els imports i anualitats següents:
Anualitats

Import sense Iva

IVA

P. Base de
licitació

2020

379.922,50

79.783,73 €

459.706,23 €

2021
Total

1.139.767,50
1.519.690,00 €

239.351,18 €
319.134,90 €

1.379.118,68 €
1.838.824,90 €

Amb càrrec a la partida pressupostària PR0118 D/610000100/1210/0000 del pressupost del
Departament previst per als anys 2020 i 2021.
L’adjudicació del contracte i, per tant, el compromís de la despesa, queda limitat a
l’existència de crèdit adequat i suficient en la Llei de Pressupostos corresponent als
exercicis 2020 i 2021, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.

Signat digitalment a Barcelona,

Sub-directora general d’Obres i Serveis
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