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REDACTAR PROJECTE BÀSIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIÓDE L’EOUIPAMENTESPORTIU A
S’AIGUA DOLQA

EXPEDIENT: EXP 2018—022—A

SESSIÓ MESA: 07 DE SETEMBRE DE 2018 "'t-
Hora d’inici: 9.20h X
Hora de finalització: 14.30h

Pub.

% INF-Of E DEL JURAT DEL CONCURS D’AVANTI’ROJECTES CONTRACTEDE SERVEIS PER

d’Avingudes, Ba planta.
Lloc de reunió: Sala de reunions de la Gerència d’Urbanisme. Edifici municipal

ssistents:

oan Riera Jaume, gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma
oan Antoni Perelló Noceras, enginyer de camins, designat per l’SMAP
osé Ma González Navarro, gerent de l’IME
osé Velázquez Arjona, arquitecte municipal
uillem Tomàs Bosch, arquitecte designat pel COAlB

— Alejandro Asensi López, enginyer designat pel Col-legi d’Enginyers de Camins

COAIB

— Juan Cañellas Vich, interventor municipal
- Jaume Barceló Llompart, lletrat dels Serveis Jurídics
- lVlaria Luisa Garnelo Luque, economista municipal

.\_
Secretària delegada:

_

— Concepción Clar Forteza

'A'osents:
- Xavier Abraham Homobono, president de l'AAVV del barri del Terreny

Desenvolupament de la sessió:

“>?

resident:
- abriel Horrach Estarellas, director general d'Urbanisme, per delegació del president

%
cals:

- Lluís Clotet Ballús, arquitecte de prestigi nacional designat per l'Ajuntament a proposta del COAlB

. /

Carlos Puente Fernández. arquitecte de prestigi nacional designat per l’Ajuntament a proposta del

S' En sessió de dia 23 de maig de 2018 es va examinar la documentació tècnica de la fase i de selecció i

\É .» una vegada triats els tres equips, varen ser els següents:
"i." UTE BARCELO—BALANZO ARQUITECTES, SL
2_ UTE NAOS
3, BATLLE | ROIG ARQUITECTURA, SLP

Àrnn Modul (I (Tliyát, tlr/umlxinm Íl'll IJIlvitg/ú [")/guir .. GUI'ÓIICIH (l'LIrImnhr/nu. Av. Gnlm'nl AÍOHHH' lli—(io07006
Pnlnm, “rul. !J'll iM!)44-'J/;H) Prix: 971 449440. www.lmlnm(lanza/[mica.us
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á?!O Ajuntarmmw.INFORMEDEL JURATDEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEIS PER
REDACTARPROJECTE BASIC D’ACTIVITATI D’EXECUCIÓ DE L’EOUIPAMENTESPORTIU A

S’AIGUA DOL! ZA

El Jurat seguidament passa a obrir els sobres que contenen l'avantprojecte per a la construcció d’un
equipament esportiu amb aparcament al solar de s’Aigua Dolça a Palma (FASE II) i, segons es preveu
als plecs, es comproven que les propostes de treball presentades pels tres equips, s'adeqüin a la
documentació requerida als plecs. Els treballs, que es presenten sota LEMA i amb sobre tancat sense
que es vuineri l’anonimat de l’autor, són els següents:

- DEL MIRADOR AL PATI
- S“A|GUA SALADA
- RISSAGA DEL SUD

FASE || 1-PROPOSTA DE TREBALL

dç

LEMA

DEL MÉÉTDIOR AL S’AIGUA SALADA RISSAGA DEL suc

Plantes X X X

Alçats X X X

Seccions X X X

Detalls X X X

Perspectives X X X

\ Fotomuntatges X X X

Imatges virtuals o
_
fotografies de .maqueta X X X

adequats i que constitueixm I'avantproiecte
Memòria justificativa X X X

Memòria qualitats X X X

Avanç de pressupost d’execució X X X

»_ Memòria justificativa—Material per capitols X X X
’“
”ñiï“Esru ' 0. òivi 3.013

|horitzó temporal X X X

Determinació dels costos totals X X X

Valor reSidual de la anBrSIÓ X X X

Sostenibilitat financera (pla dinversiói financer) X X X

Determinació indicadors de resultats X X X
,,

C) I D)
_ v _ . ____________________________E_..__,_..t..__...__ _,

Dos Jocs de còpies en format DIN A3 DE LA\\ DOCUMENTACIÓ l UN ALTRE EN SUPORT )( x x\\ DIGITAL (PDF) | (No a 'admoton maquetes)\\ FASE " _" ______________ _
\É \\“2- DOCUMENTS COMPLEMENTARIStaobrotancat)

:i-“uii A-fI amb al LEM/\ oi num del licitador ( el
7 _

concurs per qual os licita, a i és de la resta de X X X
idocumentació relativa a los con icions del llcllack _ ;

« (Fu/“i\rm/n ( 'Urbim/mnu, Av. Gabriel Alomar 18-66. (:)/“006
: 971 47.944“). www.ualumcluuwllmmigs
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INFORME DEL JURAT DEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEISPER
REDACTAR PROJECTE BASIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIODE L’EOUIPAMENTESPORTIU A

S’AIGUA DOLS .A

Una vegada comprovats els documents necessaris es passa a puntuar els
treballspíïentats86%l'apartat 108 de la fase || dels plecs. )4/SOBREB“ 1} . ,) . _ ,. - _ ,

'

)
(DOCUMENTAClO TECNICA FASE lI_SELECClO) i LEMAí: DELïMIRADOR AL PATi, '

\ 1- QUALITAT DE DISSENY'I'INTIEGRACIÓAL’ÉN'fóiiñ. “(MÀXIMZO'PUNTQ ?“
_

- PUNTS

%ONCEPTE ARQUITECTÓNIC | D’INTEGRACIÓ EN L’ENTORN URBÀ (CONNEXIONS) (8 PUNTS) 8
/“

% -Concepte molt estudiat i adequat a l'entorn,
«Disseny lògic, senzill i flexible.
Es valora també el pati central, que s'inspira en els patis de les edificacions mallorquines i que dóna llum a
Iedifici; \
ADEQUACIÓ ALS USOS PREVISTOS (PROGRAMA) I LES NECESSITATS GENERALS DE
L’EQUIPAMENT: (8 PUNTS)\ -Dóna bona solució al pàrquing i al restaurant, que col'loca junt al carrer; i es valora que el restaurant està al
nivell adequat i que les entrades al pàrquing- solucionen els possibles problemes d'aquestes zones (racons)
-El vestibul d'entrada es de grans dimensions. 8
- El gimnàs te vistes a la piscina.
—El pati central dóna llum zenital a la piscina.
—la coberta de l'edifici permet activitats esportives a l'aire lliure i la col-locació de plaques fotovoltaiques
—Ia piscina te bona secció.
La solució constructiva per les façanes és molt bon i es deixa un passadís per neteja vidres i altres usos.%

_»
L'ÓPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS ESPACIALS I MATERIALS (4 PUNTS)

«Es valora l'espai de recepció. el pati central i els materials constructius, aixi com l'estructura amb pilars
4

metàl-llcs amb forjats collaborants

valora molt positivament el llum zenital que es dóna ala piscina pel pati central

TOTAL (1): 20

\\
Àm;

Mur/04 (mm, Ul'bnn/wm) ( Ilan/mig” Dlglm -- Gir/“mmm rl'UrInm/smu, Av. Gabriel Alumni- 18-6ò.07()l)ti/ I’ll/nm. Tu!. 971 EMQMrl/rls) F'nx: 971 449440. www.uulnmç/uumllorar,,gs



. ea]“aa('t/“V) RentalW“ (>INFORMíDIÉAT
DEL CONCURS D’AVANTPROJEC. TES CONTRACTEDE SERVEIS PER

REDACTARPROJECTE BÀSIC D’ACTIVITATI D’EXECUCIÓ DE L’EQUIPAMENTESPORTIUA :

www/mm FilX.’ 971 449440. www.[ml/,itrirlcrtisttllrzrçrbcs
Al M'

""/"(W
,“ Chunt, tll'Imn/unm Ilnhllntfiu DIU/m —- Gol'ònuln d'LIrImn/smo. Av. Gabriel Alomar .lálr-Gò. 07006

Pir/nm 'la] ')7

/

S’AIGUA DOLgA ))Ór /SOBREB “

:,

— U _'
(DOCUMENTACIÓ TÉCNICA FASE II SELECCIÓ)

_

_LEMA: DEL MIRADOR AL PATI

2.-VIABILITAT TÉCNICA. FUNCIONAL I _ECONÓMICA'(MÀXIM 501PUNTS)
'

. _ .ABI'L'IT,._. , ,_ 11 ÉUNTS) PUNTS

ELECCIO ADEQUADA DE SISTEMES CONSTRUCTIUS, PROCES EDIFICATORI I DURABILITAT
DELS MATERIALS (10 PUNTS)

—sistemes constructius i que permeten una construcció ràpida i econòmica 10
—durabi|itat dels materials emprats
«estalvi energètic pel disseny constructiu i de la recollida d'aigües pluvials

FUNCIONALITAT DE L’US DELS ESPAIS PROPOSATS (ADAPTACIO A DIFERENTS SOLUCIONS
I/O USOS DE CONTINGUT PER A L’EQUIPAMENT) (10 PUNTS)

—versati|itat, permet adaptar els usos dels diferents espais a les necessitats de l'equipament 10
—compleix amb el programa

BAIXOS REQUERIMENTS DE MANTENIMENT D’ACABATS, INSTAL-LACIONS I NETEJA
(5 PUNTS)

-baix cost de manteniment de les façanes
àgaix cost manteniment d’elements tradicionals
"\aix cost del paviment ceràmic de la coberta 5\ alx cost manteniment de les instalvlacions pel sistema geotèrmic que el que resulta de l'ús d'altres
sistemes (com la biomassa)
—fàcrl neteja dels vidres de la façana per l’espai que es deixa davant

TOTAL 2.1 25

32:23”I"VIABILITATÍECONÓMICA ._ SQPUNSFS)
Justificat amb una memòria justificativa econòmica o un pla de viabilitat lligada al projecte PUNTS
_d'activitatgnesreflectlran com a mínim els següents apartats. _ ,

Memòria detalladá iclara el Estudi econòmic escàs i poc consistent 3

desenvolupamentdel projecte des del
punt de vista econòmic

Pia'üti'ñiiéFáióñè iiñVò'rEió'dè'iiSHrï""" ””H“" “ WWW—T TT?
civil. maqulnària, instal'laCIOHS, No es detalla suficientment 2

moblllarl, equipament utlllatge,
Enginyeria | arquitectura) _______,,__,____
Pla financer (recursos propls,
despeses eloglblos ala EDUSI, altres

" I"““WÉT'Í’WI
_ _ , _ _ __NQ es detalla suficientment, , _ ’

Comptes de resultats. Estlmacló on un
POTÍOUG de temps de les despeses | No es detalla suficientment 2

_

Ingressos possibles.

“;\ TOTAL 2.2 9
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INFORMEDI JURAT DEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEISPER
REDACTAR PROJECTE BÀSIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIÓDE L’EOUÍPAMENTESPORTIU A

S’AIGUA DOLQA W.q
%

SOBRE B _

“ ' ““

(DOCUMENTACIÓ TÉCNICA FASE llSELECCIO LÉMA DEL.MlRADOR ALRATI
'-

_tic|ència energètica“
e recursos energètics,

_ energètic nul, al llarg de tot el

Tindrà especialimportància nonomés el complimentde les norm
actuals, si no totes les propostes innovadores respecte a l’optim
reducció de |emissió de 002 a l atmosfera o propostesd , _

procés d'execució de l’edifici i de tota la via útil d’aquest. ’ “

'

' PUNTS

—es detalla la petjada de carboni, els cost energètic per capítol del pressupost desglossat. -
—es fa un estudi de demanda energètica.
-es valoren els sistemes passius de ventilació creuada
—contempla un sistema de recuperació d’aigua pluvial
-utilitza sistemes de climatització geotèrmics adequats
—bona eficiencia energètica proposada per la gestió de l’equipament a totes les estacions

15

PUNTS

%? valorarà la millor solució qualitat] preu. El pressupòsties detallarà per capitols.

3
-Pressupost desglossat amb una estructura lògica però contempla un preu/qualitat elevat i

es considera que el pressupost és baix tenint en compte el cost de la construcció

5.1- “NIVE'li—EQDE-IPRESENT—ÀCIÓQEORMA (MÀXI'MèstPUNTSl
Quant a la claredat per transmetre les Idees principals del projecte, la qualitat de la presentació i la

seva Justificació de la solució adoptada.

v-Correcta i de fàcil interpretació i lectura de forma ràpida, senzilla i acurada
-destaquen els detalls i la consistència entre perspectives

(

'uádul (In Clumt, Urlmnh
l’u/mn. Tal. 971 "547444/49 l’nxr 971 449440. www.un[mu(lgrxmllarfçgkoa

PUNTUACIÓ TOTAL (APARTATS1-2 3-4-5)

no IH||IJ “algo Dlynn Garòncln (I'Urlmnlsmuh Av. anrlcl Alomar 18-50.0700(i



Alunïal’l'ttïòflï al)? aire laringe
\INEORNIEDEIáJRAT DEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEISPER
REDACTüíR PROJECTE BASIC D’ACTIVITATI D’EXECUCIO DE L’EOUIPAMENTESPORTIUA

S’AIGUA DOL ,A

CONCEPTEARQUITECTÓNIC [ D’INTEGRACIÓ EN L'ENTORN URBÀ (CONNEXIONS) (8 PUNTS)

L’edifici no s'adequa a l'entorn
-desafortunada elecció dels sistemes de construcció de d'acabament
-lnadequades connexions entre els espais

ADEQUACIÓ ALS USOS PREVISTOS (PROGRAMA) [ LES NECESSITATS GENERALS DE

L’EQUIPAMENT: (8 PUNTS)

—no dóna una solució als requeriments del programa

- L'OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS ESPACIALS I MATERlALS (4 PUNTS)

m—Deficient definició dels recursos espacials per tal d’identificar l'adequació dels espais i dels materials
proposats

TOTAL (1):
. \\

l

\\\\
\)” \ /
/ \\ /

L'u/nm. 'rnl. 971 449'144/49 Fum 971 449440. www.muumvçlwmltmzça.us.ÀMMMIU/ (lu Clutul“, Urlmnlunm/I Hub/mtyu Dlgnu « Gm-ònc/il (l’urbanisme. Av. Gabr/o/ Alomar lliurin“ 07006
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INFO'IÍIVÍE/DEL JURATDEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEISPER
REDACTAR PROJECTE BASIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIODE L’EQUIPAMENTESPORTIUA

S’AIGUA DOL A
082: ? //' , '

SOBRE B
’ “ “

, (DOCUMENTACIÓ TECN|cA FASE || SELECCIÓ) . ,
, |_E||||A: sAIGUA SALADA

2.-VIABILITAT TÉCNICA, FUNCIONAL ECONOMICA (MAXIM 50 PUNTS)

PUNTS

ELECCIO ADEQUADA DE SISTEMES CONSTRUCTIUS, PROCES EDIFICATORI I DURABILITAT
DELS MATERIALS (10 PUNTS)

2
-escassa descripció i definició dels materials

FUNCIONALITAT DE L'US DELS ESPAIS PROPOSATS (ADAPTACIO A DIFERENTS SOLUCIONS
IIO USOS DE CONTINGUT PER A L’EQUIPAMENT) (10 PUNTS)

-funciona|itatescassa entre els espais esportius i d’esbarjo de l'edifici
-inadequada solució dels accessos a l’edifici% z

., i\, \
Hua

|xos REQUERIMENTS DE MANTENIMENT D’ACABATS, iNSTAL-LACIONS | NETEJA
.,.s» UNTS)

sobiemàtic manteniment del material proposat per la façana en ambients marins (alvlumini lacat
blanc) 1

-Neteja complicada

__ TOTAL 2.1 5

"“”” |AB|L|TATECONÓMIGA T
Justificat amb una memòria justificativa econòmica o un pla de viabilitat lligada al projecte PUNTS
dactivitat on es reflectiran com a minim els següents apartats.

Máih'óFiíaéíái'íááà(diària " “Egtüdí'èé’óñ'óiiiiñ'órñáal"““—"”""’ "M"'"”"""T_"“ “

6 '”
desenvolupament del projecte des del
punt de vista econòmic

Pla d'Inversions (Inversió de l'obra
- civil, maquinària, Installacions, No detallat 4

Mobiliari, equipament, utiliatge,
nginyerla iarquitectura) \
Pla financer (recursos propis,
despeses elegibles a la EDUSI, altres No detallat 4

flnunçaments)
\Comptos de resultats. Estimació on | |
periode de temps de los oeposoal
ingregsoa possibles. ,

I

\
No detallat ,,

/ TOTAL 2.2 ,, ,,

I'd | Mor/ol (la Ciutat, Url) "Uzun?” Hnbltulyn |)!me -- (mono/|| (I’Ul'lmn/snm. Av. GabrielAlomar lal—c'è, 07000”
Palma, “l'u/. 9 ,! ;149444/49 Fum 971 “9440. www.lmlmm'lunliti/QLca.y.5
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INFO] E DEL JURAI DEL CONCURS D’AVANTPROJECTES CONTRACTEDE SERVEIS PER

x_
REDACIARPROJECTE BASIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIODE L’EQUIPAMENTESPORTIUA

\

sAIGUA DOLQA /;« ,m
SOBRE B ,

’

(DOCUMENTACIÓ TECNICAFASE IIS LEC S’AIGUA SALADA
’

Tindrà especial importància no només el compliment de les normatives deficiència energètica PUNTS
actuals si no totes les propostes innovadores respecte a i’optimitzacióde recursos energètics
reducció de [emissió de C02 a I’atmosfera o propostes de consum energètic nul, al llarg de tot el
proces dexecució de i"edifici; de tota la via útil d’aquest.

\

—escassa definició del sistema energètic ; de la petjada de carboni, aixi com de l’emissió
durant la vida de l’edifici
—el material proposat (ai-iumini) és contaminant.
—el sistema geotèrmic i les plaques fotovoltaiques per l'aigua sanitària no són aconsellables 5

com a solució conjunta pels equipaments de piscina.

__;usmiFicuxcio PUNTS

—dificil valoració per l’escassa explicació en la documentació, tant gràfica com escrita
-el pressupost es molt elevat
-no es permet valorar el cost per metre quadrat 4

5.-NIVELLDE PRESENTACIÓFORMAL (MÀXIM5PUNTS! ,

Quant a la claredat per transmetre les idees principals del projecte la qualitat de la presentació'; la PUNTS
seva Justificació de la solució adoptada.

“

«falta definició 1

-inconsistència entre perspectives
details poc intel-ligibies
—cieficient

Àl'm; Mo; _;I (lo C.’ Ilhll, I]; unim; u / lhlljlmtgu Dlynu _. Gurung-I;; (l'Urlmnliinm. Av. Gubf'lalAlomar18--6ò.07006

\ __j I’nlnm. Tui. 97; jrfla-il-irx/rw mix; W.; 449440. www.unI;;;;itluliiailiwxanon
/" /



f \\\_3/ f juntamentw. 53%55 Palma
INFORME'DEL/JURAT DEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEISPER
REDACTAR PROJECTE BÀSIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIÓ DE L’EQUIPAMENTESPORTIUA

S’AIGUA DOL A '

q %SOBREB . _ ,

(DOCUMENTACIO TECNICAFASE lli ’ ', RIS'SAG'A’DÍEL'VSUDV.

SELECClO) : _

_ .. _ (“PUNTS
\ "

_ . ’.

CONCEPTEARQUITECTÓNIC l D’INTEGRACIÓ EN L’ENTORN URBÀ (CONNEXIONS)
(8 PUNTS)’\\ s’adequa a l'entorn però no a l'ús de l’edifici

5l'idea general és atractiva amb continuïtat dels espais esportius principals però manca
questa continuïtat amb els altres espais no esportius (restaurant, per exemple)

— ] passadís en façana no està justificat ja que deixa veure des del carrer l’activitat i nofínciona com a solàrium ni com a Bar.

ADEQUACIO ALS USOS PREVISTOS (PROGRAMA) I LES NECESSITATS GENERALS
DE L’EQUIPAMENT: (8 PUNTS)

—genera|ment, l’espai està ben distribuït amb dimensió adequada pels usos esportius, però
no pels altres espais, destinats a l'esbarjo
—el restaurant a la planta superior no facilita la seva explotació de forma separada si és
necessari per una millor explotació de l’equipament i es perd en privacitatja que està rodejat

_ er edificis contigus daltura superior que l’envolten. 5
“ _;É-Pelació poc adequada entre les dependències auxiliars i grades| l’espai central de la piscina

L'OPhTIMiTZACIÓ DELS RECURSOS ESPACIALS | MATERIALS (4 PUNTS)

-Excessiu formalisme enla concepció de la façana 0 té poca relació amb l'ús de l’edifici
«manca de consistència entre fusta i vidre 2

-els accessos per a vianants no estan ben centralitzats el que pot dificultar el moviment

\\ -

'

\ = -

_

TOTAL (1): — 12
m i _

_

/"' \. (

/ /.
' .) Motlnl :Iu Clulnt, Url ml.-mm [lub/mitja !)Imm -Gnr:òmln rl'Ullmnlsimo. Av anrloIA/onmr18-—6è,()7()06

I’illllm. “Om/.. 141!)lli/519 lnx: 971 «149110. www.palnmrlmnallmça.os
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"INFORME DEL JURATDEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEIS PER
REDACTARPROJECTE BASIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIO DE L’EQUIPAMENTESPORTIUA

S’AIGUA DOL A % 4,q%SOBREB
“

_

“ '
_

(DOCUMENTACIÓ TÉCNICAFIASEIISELECCIÓ)._ _ _ VLEMA; RISSAGA DELWSUD

z.;VIABILlTAT TEchcAgfuNcloNAL' |” ÉcoVNJòMicA (MÀXIM 50 PUNTS)

\

ELECCIO ADEQUADA DE SISTEMESCONSTRUCTIUS, PROCES EDIFICATORI I

Q
DURABILITAT DELS MATERIALS (10 PUNTS)

PUNTS

-adequada elecció sistemes constructius estructural amb més dubtes en relació amb 6

ls acabaments de façana

UNCIONALITAT DE L’US DELS ESPAIS PROPOSATS (ADAPTACIO A DIFERENTS
OLUCIONS I/O USOS DE CONTINGUT PER A L’EQUIPAMENT) (10 PUNTS)

—discutib|e situació del restaurant en la planta superior, perquè dificulta la seva
explotació separada i per la pèrdua de privacitat que implica en relació amb els 6

edificis contigus

BAIXOS REQUERIMENTS DE MANTENIMENT D’ACABATS, INSTAL-LACIONS I NETEJA
(5 PUNTS)

à—eievat cost de manteniment de la façana i de la vegetació proposada 4

TOTAL 2.1 16
“2“.23í ;VIABILITATEÍECONÓ'MI'G ' É'IZ'SXRUNT'SI

_

Justificat amb una memòria justificativa econòmica o un pla de viabilitat lligada al PUNTS
\pmjecte d’activitat on es reflectiran com a minim els següents apartats.

Memòria detallada'lqclara el Estudi econòmic correcte _
desenvolupament del projecte 5

des del punt de vista econòmic

PI a d'IrIvEtsiohs (lnvórélo de ___ .__Ml'obra CIV". maqumàrlat No detallat suficientment
lnstai-laclons, mobiliari, 2

equipament, utlllatge, Enginyeria
|__a_r_qg_l_999.t._u._rai_

_ _ _ . _ __

Pla financer (recursos propis,
despeses elegibles ala EDUSI. No detallat suficientment 2

__Àaltres finançamenta)
CIS pt do róáultàta. Estimació J

__,__..___4_
0" " po Odo dütümpü 0 IOB o detallat suficientment 2

de pesos | itgrosaos p laleblos./ TOTAL 2.2 11

_/ . , ,, , _ , __H_______, __ _

Àrtm Mor al la Clufur, Llrim lunya I/IlnlJ/lul'gu Dlgtm «« cigrons/u d'Urbanisme. Av. Gabrlel Alomar 18—6è. 07006
Pit/nm. “l'u/. 971 449444/49 Fax: 971 449440. wwWinaluttmçunallgl'cmgs



11

INFORME?) ( JURAT DEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEISPER

%

IWÉACTARPROJECTE BASIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIODE L’EOUIPAMENTESPORTIUA
SuuGUADOLçA RÉÀB C::;;;E;;325;

“ÍLEMAiRBSAGADELSUD
SOBRE B

,

'

TÉCMCAFASÉHSÉ ECIÓ [(DOCUMENT

Tindrà especialimportànCia no només el complimentde les normativesdeficiència energètica - PUNTS
actuals si no totes les propostes innovadores respecte a [optimitzacióde recúrsos energètics, _

reducció de lemissió de 002 a latmosfera opropostes de consum energètic nul al llarg de tot el
rocés dexecució de l'edifici| de tota la via útil d’a.quest . ,

'
-

—l biomassa és un sistema poc adequat tenint en comte la localització de l’equipament i té
u cost més elevat que altres sistemes (com el geotèrmic)
ificultat en el control de la captació tèrmica i solar en la façana

7

4“-;—:u; PRESSUPOSTDE'í'Ma'STOE

Es valorarà la millor solució qualitat] preu. El pressupost es detallara per capitols
FUNTS

5\
W

X
__ \el pressupost i la relació qualitat/preu és poc realista (a la baixa), ja que els preus s’ajusten
"a'la baixa de forma excessiva

4

; [VELL-it?DESPRESENTA'C'IÓTFO'RNIA ';(M'À'XIMÉ'SÍP'UNISI
Quant a la claredat per transmetre les idees principals del projecte. la qualitat de la presentació i la PUNTS
seva Justificació de la solució adoptada. '

«presentació simple i clara 4

Àl'un ( rlol (In Ciutat, Urlm I'mm I/Iu/JII; it!/u Dlynu«G("||ònclu (l’Uralmnlmm Av, anrleIAlomar 18-6èl 07006
Pai/mu. lul. Oil/41914 l/«Is Fax: 971 449440 WWWIIJIIllI_IIIIÍQL11tI(L(?.I_'Sï.tI|.Q'ï



A; Li rrtzarnent site Fatma ”
INFORMEDEL JURATDEL CONCURS D’AVANTPROJECTESCONTRACTEDE SERVEIS PER

- REDACTAR PROJECTE BÀSIC D’ACTIVITAT I D’EXECUCIÓ DE L’EOUIPAMENTESPORTIUA
S’AIGUA DOL! A

El Jurat valora tots els treballs presentats sota LEMA i del resultat d’aquesta valoració els participants
queden classificats de la següent manera, ordenats de major a menor puntuació :

1. DEL lVllRADOR AL PATl .........78 PUNTS.
2. RISSAGA DEL SUD .................54 PUNTS.
3. S'AIGUA SALADA .................... 39 PUNTS.

2- DOCUMENTS COMPLEMENTARIS(sobre tancat), (FASE ll)

Seguidament el Jurat obre els sobres tancats sota el LEMA, per a comprovar les dades següents: el
nom del licitador i el concurs per qual es licita, a més de la resta de documentació relativa a les
condicions del licitador i, segons l’ordre de puntuació els participants queden classificats de la següent
manera:/ 1. UTE BARCELO—BALANZO ARQUITECTES, SL (DEL MlRADOR AL PATI) ........ 78 PUNTS
2. BATLLE | ROIG ARQUITECTURA, SLP (RISSAGA DEL SUD) ................. 54 PUNTS
3. UTE NAOS (S'AIGUA SALADA) ............................................................................ 39 PUNTS

Finalment, el Jurat atesa la classificació exposada, proposa com l’equip guanyador del concurs de
avantprojecte pel contracte de serveis per a redactar projecte bàsic d’activitat i d’execució i el
_
ntracte d’obra posterior amb la direcció facultativa completa i coordinació de seguretat i salut, de les

%Í/
Joan

Antonie

Alejandro A ensi López

iló Noceras

Guillermo Tomàs Bosch

/Carlos Patent Fernandez Juan Cañellas Vich ' ompa

/
”er (' ’

Marla Luisa Garnolo Luque Concepctòn'Ciar Forteza,
_

José González

/ //
Ànm Mor/nl (Iu Clumt, Urban/::” () I IIa/)llutguD/gnu Gur-nucli) rI’Urlmn/snm. Av. Gabriel Ala/nm- 18-6ò, 07006

Pir/nm. ”rul. 971 firmada/tm anr 971 449440, www.[zu/Lujldgnmllgricamï


