Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Patrimoni Arquitectònic

INFORME DELS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA DE LES OFERTES
PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DELS TREBALLS
PREVIS PER LA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL I DELIMITACIÓ
DEL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ DE DIVERSOS ELEMENTS DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC. Expedient CU-2019-20063

En data 23 d’abril de 2019 es va convocar el procediment obert per a l’adjudicació dels treballs
previs per a la posterior declaració com a bé cultural d’interès nacional i delimitació d’entorn de
protecció de diversos elements del patrimoni arquitectònic. Veure:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=45742
724&reqCode=viewCn
És objecte d’aquest informe la valoració de les ofertes presentades per a cadascun dels lots
objecte d’aquest procediment obert, pel que fa als criteris subjectius.
Un cop exhaurit el termini màxim (13-05-2019) per a la presentació de les ofertes, s’han presentat
els següents licitadors als lots especificats en el següent quadre:

PRESENTACIÓ I OPCIONS

Licitadors
1

Josefa Teixidó Roca

2

Patricia Rodriguez Triguero

3

Feu i Godoy Arquitectes SLP

4

Enric Solsona Piña

5

Laia de Quintana Vilà

6

Soffitto Arquitectura SLP

7

Joan Manuel Nicolàs Montsonís

8

Olga Correa Sala

9

Fundació URV

10

Jorge Portal Liaño

11

Roger Subirà
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Atès que el licitador Roger Subirà Ezquerra, pel que fa al Lot 5 i Lot 6, ha inclòs en el Sobre
A documentació i referències que haurien de formar part del Sobre B, no es tenen en compte les
seves ofertes d’acord amb allò establert a la clàusula vuitena del Plec de clàusules
administratives (Presentació de proposicions) que estableix de forma clara que “La proposta
tècnica sotmesa a VALORACIÓ SUBJECTIVA anirà en el SOBRE “A” i no es podrà incloure
cap referència bibliogràfica ni conferències, ni cap relació ni enumeració de treballs que
hagin de formar part de la proposta sotmesa a VALORACIÓ OBJECTIVA que anirà en el
SOBRE “B”.
La inclusió de qualsevol tipus de documentació en el sobre A que hagi de constar en el
sobre B implicarà la exclusió automàtica del licitador.”
La Sra. Patricia Rodríguez Triguero, el Sr. Enric Solsona Piña, la Sra. Laia de Quintana Vilà i la
Fundació URV han presentat una proposta individualitzada i específicament detallada per
cadascun dels lots als que opten.
La Sra. Josefa Teixidó Roca i el Sr. Joan Manuel Nicolàs Montsonís han presentat una única
proposta genèrica per a tots els lots als que opten que inclou referències concretes a cada
element.
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Feu i Godoy arquitectes SLP, Soffitto Arquitectura SLP, la Sra. Olga Correa Sala i el Sr. Jorge
Portal Liaño han presentat una única proposta genèrica per a tots els lots als que opten.

Criteris de Valoració Subjectiva
Proposta tècnica (fins a 25 punts) Mètode d’anàlisi i recollida de dades:
La proposta haurà d’incloure una explicació del sistema o metodologia de treball a utilitzar, així
com l’organització, els procediments per redactar el treball, el nivell de detall de la planimetria i
altres aspectes que es considerin rellevants per la qualitat del resultat final. Es valoraran les
aportacions que es puguin fer en relació als aspectes següents:
1.- Metodologia per a la recollida d’informació: fins a 12,5 punts
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica: fins a 12,5 punts
A continuació es valoren les propostes presentades a cada lot:

LOT 1. C. H. Hostalric
1. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Licitador: 1. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 1.
C.H.
punts
Hostalric

12,5p
12,5p

9
9
18

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Consulta prèvia Internet: Inventaris, publicacions, estudis i investigacions locals, etc.
. Normativa urbanística vigent i cadastre per usos i propietat.
. Estudis, publicacions, investigacions: arxius i museus, biblioteques, entitats i particulars
. Estudi de paral·lels. Es recopilaran dades que permetin comparar aquesta vila amb d’altres
existents.
. Traces visuals, fotografies per a comprovació de les visuals.
. Comprovació de l’ús actual de les edificacions i dels espais.
. Presa de dades porta a porta d’elements i espais mitjançant fitxes i aixecaments de l’estat
actual de les edificacions, els espais i els elements.
. Anàlisi de planimetries històriques.
. Anàlisi urbanístic, morfològic i usos.
. Anàlisi tipològic, estructural i constructiu.
. Actuacions arqueològiques i arquitectòniques realitzades.
. Paisatgístic i elements ornamentals.
. Delimitació entorn en funció imatge cultural, social, itineraris i ambients.
. Aportació de planning per fases.
. Equip amb arquitecte màster en patrimoni, arquitecte doctor en patrimoni, i altres arquitectes,
delineants, historiadors i topògrafs.
. Programa actuacions de conservació i manteniment.
. Programa d'intervencions arqueològiques.
. Document apte per la pedagogia del patrimoni arquitectònic.
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2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aportació de perfils i seccions generals del conjunt i del seu entorn.
. Diferenciació de cotes de mur, paviment i nivell de carrer actual.
. Diferenciació entre elements reals i restituïts.
. Grafismes i trames adequats a períodes cronològics.
. Topografia d'adequació a la realitat respecte realitat construïda i cadastre, si s'escau.
. Escala i divisió de plànols d'anàlisi en funció de la correcte visualització de les dades del bé.
. Identificació de volums i elements disconformes .
. Aixecament detallat elements característics, si s’escau.

Suma total: 18 punts
2. Soffitto Arquitectura SLP
Licitador: 2. Soffitto Arquitectura SLP
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 1.
C.H.
punts
Hostalric

12,5p
12,5p

9
10
19

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Equip de 2 arquitectes, un historiador/arqueòleg expert en el tema específic, topògraf
especialitzat en patrimoni i 2 estudiants d'arquitectura.
. Distribució detallada de l'organització de les tasques i funcions de l'equip.
. Arxius municipals, comarcals, COAC, departament de Cultura, arxius propis o dels arquitectes
que hagin intervingut en l'element.
. anàlisi diferents fases històriques nucli i valoració invariants identificatives.
. anàlisi memòria col·lectiva i significació històrica.
. anàlisi valor paisatgístic en relació amb delimitació entorn de protecció.
. identificació patologies.
. anàlisi planejament urbanístic en relació afectacions protecció i propostes, si s'escau.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecament de plànols amb metodologia núvol de punts en 3D i/o clàssic.
. Valoració realització aixecament façanes del nucli en 3D o aixecament clàssic.
. Reportatge fotogràfic georefenciat al núvol de punts.
. Seccions i alçats fotorealistes.
. Plànols fases constructives i de procés cronològic hipotètic.
. Modelació terreny en 3D del nucli i entorn paisatgístic
. Carpeta informàtica compartida entre adjudicataris i SPA durant tota la redacció.

Suma total: 19 punts
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3. Olga Correa Sala
Licitador: 3. Olga Correa Sala
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 1.
C.H.
punts
Hostalric

12,5p
12,5p

8
9
17

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Biblioteques, arxius municipals i diputacions, museístics, diocesans.
. Dades urbanístiques, jurídiques, històriques, arqueològiques.
. Fons documentals (escrit i oral)
. Fons gràfic (dibuixos, gravats, cartografia).
. Treball de camp en diverses fases de la redacció.
. Col·laboració topògraf, historiador-arqueòleg i urbanista.
. Anàlisi de l'indret: estudi diacrònic, evolució i valors rellevants.
. Anàlisi espais arquitectònics, tipologies, estructural i constructives.
. Estat de conservació, patologies, relació de intervencions, elements ornamentals i simbòlics.
. Fitxes elements protegits o inventariats.
. Evolució dels usos.
. Planning amb reducció d'una setmana del termini d'entrega
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànol de conservació física del conjunt.
. Definició de l'ús funcional en els plànols de gruixos de línia i colors neutres i saturats.
. Topografia clàssica i ús de Làser Scanner.
. Delimitació àmbit arquitectònic i arqueològic, si procedeix.
. Tipificació i localització elements protegits o inventariats.
. Criteris físics de delimitació del conjunt.
. Criteris visuals i descriptius de punts estratègics en la delimitació entorn de protecció.
. Reportatge audiovisual descriptiu en vídeo com eina de coneixement de l'estat actual i de
divulgació.

Suma total: 17 punts
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LOT 2. Casa Masó, Girona
1. Josefa Teixidó Roca
Licitador: 1. Josefa Teixidó Roca
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 2.
Casa Masó,
punts
Girona

12,5p
12,5p

9
12
21

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Metodologia similar a la de la revista "Quaderns" del COAC. Comparació entre el projecte
original i l’edifici actual.
. Consulta prèvia Internet i enllaços a pàgines web d'informació gràfica.
. Arxius públics, privats, de bisbats i municipis. Biblioteca i arxiu COAC i Fundació Rafael Masó.
. Identificació volums i espais quatre cases agrupades.
. Identificació elements paviments revestiments, tancaments, vidrieres, làmpades i mobiliari.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànols en Autocad 2016.
. Planimetries antigues .
. plànols d'alçats interiors, paviments i sostres.
. Opció de model en 3D amb tecnologia de modelat BIM per completar visualització del
monument.

Suma total: 21 punts
2. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Licitador: 2. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 2.
Casa Masó,
punts
Girona

12,5p
12,5p

9
9
18

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Consulta prèvia Internet: Inventaris, publicacions, estudis i investigacions locals, etc.
. Normativa urbanística vigent i cadastre per usos i propietat.
. Estudis, publicacions, investigacions: arxius i museus, biblioteques, entitats i particulars
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. Estudi de paral·lels. Es recopilaran dades que permetin comparar aquesta vila amb d’altres
existents.
. Traces visuals, fotografies per a comprovació de les visuals.
. Comprovació de l’ús actual de les edificacions i dels espais.
. Presa de dades porta a porta d’elements i espais mitjançant fitxes i aixecaments de l’estat
actual de les edificacions, els espais i els elements.
. Anàlisi de planimetries històriques.
. Anàlisi urbanístic, morfològic i usos.
'. Anàlisi tipològic, estructural i constructiu.
. Actuacions arqueològiques i arquitectòniques realitzades.
. Paisatgístic i elements ornamentals.
. Delimitació entorn en funció imatge cultural, social, itineraris i ambients.
. Aportació de planning per fases.
. Equip amb arquitecte màster en patrimoni, arquitecte doctor en patrimoni, i altres arquitectes,
delineants, historiadors i topògrafs.
. Programa actuacions de conservació i manteniment.
. Programa d'intervencions arqueològiques.
. Document apte per la pedagogia del patrimoni arquitectònic.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Diferenciació de cotes de mur, paviment i nivell de carrer actual.
. Diferenciació entre elements reals i restituïts.
. Grafismes i trames adequats a períodes cronològics.
. Topografia d'adequació a la realitat respecte realitat construïda i Cadastre, si s'escau.
. Escala i divisió de plànols d'anàlisi en funció de la correcte visualització de les dades del bé.
. Identificació de volums i elements disconformes .
. Aixecament detallat elements característics, si s'escau.

Suma total: 18 punts
3. Laia de Quintana Vilà
Màxim de LOT 2.
Casa Masó,
punts
Girona

Licitador: 3. Laia de Quintana Vilà

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

12,5p
12,5p

12
9
21

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Arxiu COAC Girona, Fons Rafael Masó, Arxiu municipal de Girona, Fons Ajuntament de Girona,
(cadastres, padrons, censos), Fons Impremta Masó, Fons Joan Masó Valentí, Fons Santiago
Masó Valentí i Centre de Recerca i Difusió. Arxiu Històric de Girona i fons notarials.
. Crítica historiogràfica de l'edifici i passat constructiu.
. Toponímia i usos de la casa i dels seus espais. Llista cronològica de propietaris, habitants i
comerços.
. Identificació artistes i professionals col·laboradors de Rafael Masó.
. Valoracions estètiques i estilístiques.
. Documentació exhaustiva de cada peça interior, fotogràfica, esquemàtica i textual d'alçats,
sostres, paviments i alçats.
6
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. Hipòtesi de funcionament estructural i història constructiva.
. Tipologia de murs i envans.
. Inventari i Fitxes tipologies de fusteries, paviments, sostres i elements singulars i estat de
conservació.
. Anàlisi i determinació de patologies i proposta de mesures cautelars, si s'escau.
. Selecció de fitxes d'elements singulars, identificació intervencions històriques amb autoria, usos,
toponímia, etc.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecaments clàssic amb fotogrametria bidimensionals i punts geoferenciats.
. Inclinòmetre digital en murs i paviments.
. Façanes en fotogrametria bidimensional.
. Aixecament topogràfic a nivell de carrer, terrasses frontals i del riu i quarta planta i terrat.

Suma total: 21 punts
4. Soffitto Arquitectura SLP
Màxim de LOT 2.
Casa Masó,
punts
Girona

Licitador: 4. Soffitto Arquitectura SLP

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

12,5p
12,5p

9
10
19

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Equip de 2 arquitectes, un historiador/arqueòleg expert en el tema específic, topògraf
especialitzat en patrimoni i 2 estudiants d'arquitectura.
. Distribució detallada de l'organització de les tasques i funcions de l'equip.
. Arxius municipals, comarcals, COAC, Dep. de Cultura, arxius propis o dels arquitectes que hagin
intervingut en l'element.
. anàlisi diferents fases històriques nucli i valoració invariants identificatives.
. anàlisi memòria col·lectiva i significació històrica.
. anàlisi valor paisatgístic en relació amb delimitació entorn de protecció.
. identificació patologies.
. anàlisi planejament urbanístic en relació afectacions protecció i propostes, si s'escau.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecament de plànols amb metodologia núvol de punts en 3D i/o clàssic.
. Valoració realització aixecament façanes del nucli en 3D o aixecament clàssic.
. Reportatge fotogràfic georefenciat al núvol de punts.
. Seccions i alçats fotorealistes.
. Plànols fases constructives i de procés cronològic hipotètic.
. Carpeta informàtica compartida entre adjudicataris i SPA durant tota la redacció.

Suma total: 19 punts
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5. Joan Manuel Nicolàs Montsonís
Màxim de LOT 2.
Casa Masó,
punts
Girona

Licitador: 5. Joan Manuel Nicolàs Montsonís

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

12,5p
12,5p

10
10
20

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Fons Rafael Masó a l'Arxiu COAC de Girona, Arxiu Històric municipal de Girona
. Recull normativa urbanística.
. Documentació projectes ampliació i/o reforma.
. Equip amb 3 arquitectes, 1 historiador i arqueòleg i 1 historiador documentalista. Organigrama
funcional i organitzatiu. Col·laboració externa de topògraf i advocats Pareja i Associats.
. Cronograma en cas de ser adjudicataris.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecaments planimètric clàssics i opció a topografia en 2D i 3D.
. Plànols diferents fases constructives.
. Plànols amb llegendes descriptives d'elements i materials.
. Opció a aixecament fotogramètric d'alguna part.
. Documentació gràfica de paviments, sostres i elements singulars d'ornamentació i mobiliari.
. Fotos panoràmiques i opció de vol de dron.
. Redibuixat vectorial en base a fotografies en zones de geometria difícil.

Suma total: 20 punts
6. Jorge Portal Liaño
Màxim de LOT 2.
Casa Masó,
punts
Girona

Licitador: 6. Jorge Portal Liaño

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

12,5p
12,5p

6
6
12

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
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. Mètode Sistèmic d'Intervenció del "Protocol d'actuacions i mètode en la intervenció en el
patrimoni arquitectònic" de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de "Restauració sistèmica
" de Antoni Gonzalez Moreno-Navarro.
. Metodologia en 6 fases: Informe de factibilitat, coneixement, reflexió (caracterització, avaluació
prestacional i valoració), projecte, obra i conservació.
. Arxius històrics, locals, comarcals, estatals i arxius específics.
. recopilació de normativa urbanística.
. Equip multidisciplinari no definit.
. caracterització (sostres, façanes, cobertes, fàbriques d'obra, materials, etc.) en estudis a definir.
. anàlisi evolució històrica, context, ús i tipificació arquitectònica.
. anàlisi deformacions i lesions.
. avaluació de les prestacions del monument en funció de l'ús i de les patologies.
. anàlisi valors instrumentals, significatius i documentals.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Mètode d'aixecaments a definir.
. Plànols en Autocad 2004.
. Plànols paviments, sostres i alçats interiors.
. Plànols de detall elements arquitectònic i decoratius més remarcables i de béns mobles.
. Hipòtesi procés cronològic de construcció.

Suma total: 12 punts
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LOT 3. La Gleva, Masies de Voltregà
1. Josefa Teixidó Roca
Licitador: 1. Josefa Teixidó Roca
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 3.
La
Gleva,
punts
Masies de
Voltregà
12,5p
12,5p

9
12
21

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Metodologia similar a la de la revista "Quaderns" del COAC. Comparació entre el projecte
original i l’edifici actual.
. Consulta prèvia Internet i enllaços a pàgines web d'informació gràfica.
. Arxius públics, privats, de bisbats i municipis. Biblioteca i arxiu COAC i Arxiu Bisbat de Vic.
. Identificació elements portal, campanar, cambril i cripta.
. Col·laboració opcional historiador i arqueòleg
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànols en Autocad 2016.
. Planimetries antigues .
. plànols d'alçats interiors, paviments i sostres.
. Opció de model en 3D amb tecnologia de modelat BIM per completar visualització del
monument.

Suma total: 21 punts
2. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Licitador: 2. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 3.
La
Gleva,
punts
Masies de
Voltregà
12,5p
12,5p

9
9
18

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Consulta prèvia Internet: Inventaris, publicacions, estudis i investigacions locals, etc.
. Normativa urbanistica vigent i cadastre per usos i propietat.
. Estudis, publicacions, investigacions: arxius i museus, biblioteques, entitats i particulars
. Estudi de paral·lels. Es recopilaran dades que permetin comparar aquesta vila amb d’altres
existents.
. Traces visuals, fotografies per a comprovació de les visuals.
. Comprovació de l’ús actual de les edificacions i dels espais.
10
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. Presa de dades porta a porta d’elements i espais mitjançant fitxes i aixecaments de l’estat
actual de les edificacions, els espais i els elements.
. Anàlisi de planimetries històriques.
. Anàlisi urbanístic, morfològic i usos.
. Anàlisi tipològic, estructural i constructiu.
. Actuacions arqueològiques i arquitectòniques realitzades.
. Paisatgístic i elements ornamentals.
. Delimitació entorn en funció imatge cultural, social, itineraris i ambients.
. Aportació de planning per fases.
. Equip amb arquitecte màster en patrimoni, arquitecte doctor en patrimoni, i altres arquitectes,
delineants, historiadors i topògrafs.
. Programa actuacions de conservació i manteniment.
. Programa d'intervencions arqueològiques.
. Document apte per la pedagogia del patrimoni arquitectònic.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aportació de perfils i seccions generals del conjunt i del seu entorn.
. Diferenciació de cotes de mur, paviment i nivell de carrer actual.
. Diferenciació entre elements reals i restituïts.
. Grafismes i trames adequats a períodes cronològics.
. Topografia d'adequació a la realitat respecte realitat construïda i cadastre, si s'escau.
. Escala i divisió de plànols d'anàlisi en funció de la correcte visualització de les dades del bé.
. Identificació de volums i elements disconformes .
. Aixecament detallat elements característics, si s’escau.

Suma total: 18 punts

3. Soffitto Arquitectura SLP
Licitador: 3. Soffitto Arquitectura SLP

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 3.
La
Gleva,
punts
Masies de
Voltregà

12,5p
12,5p

9
10
19

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Equip de 2 arquitectes, un historiador/arqueòleg expert en el tema específic, topògraf
especialitzat en patrimoni i 2 estudiants d'arquitectura.
. Distribució detallada de l'organització de les tasques i funcions de l'equip.
. Arxius municipals, comarcals, COAC, Dep. de Cultura, arxius propis o dels arquitectes que hagin
intervingut en l'element.
. anàlisi diferents fases històriques nucli i valoració invariants identificatives.
. anàlisi memòria col·lectiva i significació històrica.
. anàlisi valor paisatgístic en relació amb delimitació entorn de protecció.
. identificació patologies.
. anàlisi planejament urbanístic en relació afectacions protecció i propostes, si s'escau.
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2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecament de plànols amb metodologia núvol de punts en 3D i/o clàssic.
. Valoració realització aixecament façanes del nucli en 3D o aixecament clàssic.
. Reportatge fotogràfic georefenciat al núvol de punts.
. Seccions i alçats fotorealistes.
. Plànols fases constructives i de procés cronològic hipotètic.
. Carpeta informàtica compartida entre adjudicataris i SPA durant tota la redacció.

Suma total: 19 punts

4. Joan Manuel Nicolàs Montsonís
Licitador: 4. Joan Manuel Nicolàs Montsonís

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 3.
La
Gleva,
punts
Masies de
Voltregà

12,5p
12,5p

10
10
20

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Arxiu i Biblioteca Bisbat de Vic, Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, Fons
fotogràfic del SPAL, Arxiu Mas i Memòria Digital de Catalunya.
. Recull normativa urbanística.
. Documentació projectes ampliació i/o reforma.
. Equip amb 3 arquitectes, 1 historiador i arqueòleg i 1 historiador documentalista. Organigrama
funcional i organitzatiu. Col·laboració externa de topògraf i advocats Pareja i Associats.
. Cronograma en cas de ser adjudicataris.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecaments planimètric clàssics i opció a topografia en 2D i 3D.
. Plànols diferents fases constructives.
. Plànols amb llegendes descriptives d'elements i materials.
. Opció a aixecament fotogramètric d'alguna part.
. Documentació gràfica de paviments, sostres i elements singulars d'ornamentació i mobiliari.
. Fotos panoràmiques i opció de vol de dron.
. Redibuixat vectorial en base a fotografies en zones de geometria difícil.

Suma total: 20 punts
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5. Olga Correa Sala
Licitador: 5. Olga Correa Sala

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 3.
La
Gleva,
punts
Masies de
Voltregà

12,5p
12,5p

8
9
17

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Biblioteques, arxius municipals i diputacions, museístics, diocesans.
. Dades urbanístiques, jurídiques, històriques, arqueològiques.
. Fons documentals (escrit i oral)
. Fons gràfic (dibuixos, gravats, cartografia).
. Treball de camp en diverses fases de la redacció.
. Col·laboració topògraf, historiador-arqueòleg i urbanista.
. Anàlisi de l'indret: estudi diacrònic, evolució i valors rellevants.
. Anàlisi espais arquitectònics, tipologies, estructural i constructives.
. Estat de conservació, patologies, relació de intervencions, elements ornamentals i simbòlics.
. Fitxes elements protegits o inventariats.
. Evolució dels usos.
. Planning amb reducció d'una setmana del termini d'entrega
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànol de conservació física del conjunt.
. Definició de l'ús funcional en els plànols de gruixos de línia i colors neutres i saturats.
. Topografia clàssica i ús de Làser Scanner.
. Delimitació àmbit arquitectònic i arqueològic, si procedeix.
. Tipificació i localització elements protegits o inventariats.
. Criteris físics de delimitació del conjunt.
. Criteris visuals i descriptius de punts estratègics en la delimitació entorn de protecció.
. Reportatge audiovisual descriptiu en vídeo com eina de coneixement de l'estat actual i de
divulgació.

Suma total: 17 punts

6. Jorge Portal Liaño
Licitador: 6. Jorge Portal Liaño

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total
13

Màxim de LOT 3.
La
Gleva,
punts
Masies de
Voltregà

12,5p
12,5p

6
6
12
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1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Mètode Sistèmic d'Intervenció del "Protocol d'actuacions i mètode en la intervenció en el
patrimoni arquitectònic" de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de "Restauració sistèmica
" de Antoni Gonzalez Moreno-Navarro.
. Metodologia en 6 fases: Informe de factibilitat, coneixement, reflexió (caracterització, avaluació
prestacional i valoració), projecte, obra i conservació.
. Arxius històrics, locals, comarcals, estatals i arxius específics.
. recopilació de normativa urbanística.
. Equip multidisciplinari no definit.
. caracterització (sostres, façanes, cobertes, fàbriques d'obra, materials, etc.) en estudis a definir.
. anàlisi evolució històrica, context, ús i tipificació arquitectònica.
. anàlisi deformacions i lesions.
. avaluació de les prestacions del monument en funció de l'ús i de les patologies.
. anàlisi valors instrumentals, significatius i documentals.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Mètode d'aixecaments a definir.
. Plànols en Autocad 2004.
. Plànols paviments, sostres i alçats interiors.
. Plànols de detall elements arquitectònics i decoratius més remarcables i de béns mobles.
. Hipòtesi procés cronològic de construcció.

Suma total: 12 punts
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LOT 4. Cementiri, Igualada
1. Josefa Teixidó Roca
Licitador: 1. Josefa Teixidó Roca
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 4.
Cementiri,
punts
Igualada

12,5p
12,5p

9
12
21

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Metodologia similar a la de la revista "Quaderns" del COAC. Comparació entre el projecte
original i l’edifici actual.
. Consulta prèvia Internet i enllaços a pàgines web d'informació gràfica.
. Arxius públics, privats, de bisbats i municipis. Biblioteca i arxiu COAC, arxiu Fundació Miralles,
i arxiu despatx arquitecta Carme Pinós.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànols en Autocad 2016.
. Planimetries antigues .
. plànols d'alçats interiors, paviments i sostres.
. Opció de model en 3D amb tecnologia de modelat BIM per completar visualització del
monument.

Suma total: 21 punts

2. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Licitador: 2. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 4.
Cementiri,
punts
Igualada

12,5p
12,5p

9
9
18

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Consulta prèvia Internet: Inventaris, publicacions, estudis i investigacions locals, etc.
. Normativa urbanística vigent i cadastre per usos i propietat.
. Estudis, publicacions, investigacions: arxius i museus, biblioteques, entitats i particulars
. Estudi de paral·lels. Es recopilaran dades que permetin comparar aquesta vila amb d’altres
existents.
. Traces visuals, fotografies per a comprovació de les visuals.
. Comprovació de l’ús actual de les edificacions i dels espais.
15
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. Presa de dades porta a porta d’elements i espais mitjançant fitxes i aixecaments de l’estat
actual de les edificacions, els espais i els elements.
. Anàlisi de planimetries històriques.
. Anàlisi urbanístic, morfològic i usos.
. Anàlisi tipològic, estructural i constructiu.
. Actuacions arqueològiques i arquitectòniques realitzades.
. Paisatgístic i elements ornamentals.
. Delimitació entorn en funció imatge cultural, social, itineraris i ambients.
. Aportació de planning per fases.
. Equip amb arquitecte màster en patrimoni, arquitecte doctor en patrimoni, i altres arquitectes,
delineants, historiadors i topògrafs.
. Programa actuacions de conservació i manteniment.
. Programa d'intervencions arqueològiques.
. Document apte per la pedagogia del patrimoni arquitectònic.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aportació de perfils i seccions generals del conjunt i del seu entorn.
. Diferenciació de cotes de mur, paviment i nivell de carrer actual.
. Diferenciació entre elements reals i restituïts.
. Grafismes i trames adequats a períodes cronològics.
. Topografia d'adequació a la realitat respecte realitat construïda i cadastre, si s'escau.
. Escala i divisió de plànols d'anàlisi en funció de la correcte visualització de les dades del bé.
. Identificació de volums i elements disconformes .
. Aixecament detallat elements característics, si s’escau.

Suma total: 18 punts

3. Enric Solsona Piña
Màxim de LOT 4.
Cementiri,
punts
Igualada

Licitador: 3. Enric Solsona Piña

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

12,5p
12,5p

12
9
21

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Arxiu de l'Ajuntament de Igualada i fonts arquitecte municipal Carles Crespo.
. Dades de l'espai urbà abans de la construcció del cementiri.
. Documents del despatx de l'arquitecta Carme Pinós, coautora del Cementiri.
. Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Catàleg d'Igualada. Recull normativa urbanística
POUM d'Igualada.
. Anàlisi general Parc del Cementiri amb edificis d'E. Miralles i C. Pinòs i nou crematori de C.
Pinós.
. Anàlisi construccions, línies de nínxols, espais singularitzats com a plaça, interior de capella,
sala de vetlles i nou crematori.
. Anàlisi elements singulars obra i espai urbà, d'estat de conservació i comprensió del monument.
. Contextualització de l'obra de Eduard Miralles i Carme Pinòs en el context de l'arquitectura
actual
. Cronologia de l'obra i de les quatre fases de construcció del cementiri.
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. Estat de conservació detallat de la construcció amb detall del parc, exteriors, façanes ic obertes
i estructures i interiors.
. Definició normativa de criteris d'intervenció en el monument i entorn amb identificació i
justificació de les vistes a preservar.
. Redacció de l'expedient d'acord amb el Manual d'Estil del Servei de Patrimoni Arquitectònic.
. Equip amb historiadora Gemma Estrada i topògraf Ramón Moré.
. Criteris de delimitació entorn segons finques cadastre.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Estació Leica de lectura Làser-Infraroig.
. Plànols de detall dels elements singulars.
. Fitxes individualitzades amb espais, construccions singulars i detall.
. Plànol topogràfic amb detall de paviments, recorreguts peatonals i arbrat existent.

Suma total: 21 punts

4. Soffitto Arquitectura SLP
Màxim de LOT 4.
Cementiri,
punts
Igualada

Licitador: 4. Soffitto Arquitectura SLP

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

12,5p
12,5p

9
10
19

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Equip de 2 arquitectes, un historiador/arqueòleg expert en el tema específic, topògraf
especialitzat en patrimoni i 2 estudiants d'arquitectura.
. Distribució detallada de l'organització de les tasques i funcions de l'equip.
. Arxius municipals, comarcals, COAC, Dep. de Cultura, arxius propis o dels arquitectes que hagin
intervingut en l'element.
. anàlisi diferents fases històriques nucli i valoració invariants identificatives.
. anàlisi memòria col·lectiva i significació històrica.
. anàlisi valor paisatgístic en relació amb delimitació entorn de protecció.
. identificació patologies.
. anàlisi planejament urbanístic en relació afectacions protecció i propostes, si s'escau.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecament de plànols amb metodologia núvol de punts en 3D i/o clàssic.
. Valoració realització aixecament façanes del nucli en 3D o aixecament clàssic.
. Reportatge fotogràfic georefenciat al núvol de punts.
. Seccions i alçats fotorealistes.
. Plànols fases constructives i de procés cronològic hipotètic.
. Carpeta informàtica compartida entre adjudicataris i SPA durant tota la redacció.

Suma total: 19 punts
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5. Jorge Portal Liaño
Màxim de LOT 4.
Cementiri,
punts
Igualada

Licitador: 5. Jorge Portal Liaño

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

12,5p
12,5p

6
6
12

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Mètode Sistèmic d'Intervenció del "Protocol d'actuacions i mètode en la intervenció en el
patrimoni arquitectònic" de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de "Restauració sistèmica
" de Antoni Gonzalez Moreno-Navarro.
. Metodologia en 6 fases: Informe de factibilitat, coneixement, reflexió (caracterització, avaluació
prestacional i valoració), projecte, obra i conservació.
. Arxius històrics, locals, comarcals, estatals i arxius específics.
. recopilació de normativa urbanística.
. Equip multidisciplinari no definit.
. caracterització (sostres, façanes, cobertes, fàbriques d'obra, materials, etc.) en estudis a definir.
. anàlisi evolució històrica, context, ús i tipificació arquitectònica.
. anàlisi deformacions i lesions.
. avaluació de les prestacions del monument en funció de l'ús i de les patologies.
. anàlisi valors instrumentals, significatius i documentals.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Mètode d'aixecaments a definir.
. Plànols en Autocad 2004.
. Plànols paviments, sostres i alçats interiors.
. Plànols de detall elements arquitectònic i decoratius més remarcables i de béns mobles.
. Hipòtesi procés cronològic de construcció.

Suma total: 12 punts
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LOT 5. Casa Planells, Barcelona
1. Josefa Teixidó Roca
Licitador: 1. Josefa Teixidó Roca
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona
12,5p
12,5p

8
12
20

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Metodologia similar a la de la revista "Quaderns" del COAC. Comparació entre el projecte
original i l’edifici actual.
. Consulta prèvia Internet i enllaços a pàgines web d'informació gràfica.
. Arxius públics, privats, de bisbats i municipis. Biblioteca i arxiu COAC.
. Identificació volums i espais quatre cases agrupades.
. Identificació elements façanes, tribunes, fusteries, baranes, serralleries espais ineriors
comunitaris i espais privats.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànols en Autocad 2016.
. Planimetries antigues .
. plànols d'alçats interiors, paviments i sostres.
. Opció de model en 3D amb tecnologia de modelat BIM per completar visualització del
monument.

Suma total: 20 punts

2. Patrícia Rodríguez Triguero
Licitador: 2. Patrícia Rodríguez Triguero
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona
12,5p
12,5p

11
12
23

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Bases de dades i centres de documentació d’accés públic, inclosos els arxius,i museus i
Ajuntaments.
. Arxiu Jujol.
. Recull normativa urbanística.
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. Recollida d’informació in-situ consignant-la en una fitxa de camp.
. Anàlisi del comportament estructural, els materials i les patologies per poder-les incorporar en
l’aixecament.
. Contextualització històrica de l’edifici, estudi històric tant de la construcció com dd'altres obres
de l’arquitecte.
. Estudi tipològic formal i constructiu i estructural.
. Estudi de l’estat de conservació dels materials i elements constructius i estructurals de
l’edifici.
. Memòria descriptiva dels aspectes històrics, arquitectònics, artístics, morfològics, cronològics,
tecnològics, urbanístics, dels elements i el seu entorn, incloent-hi les intervencions,
documentades o no, de reforma, restauració i excavació, posant èmfasi en aquells que serveixin
per a justificar la proposta.
. Estudi estat de conservació.
. Memòria i fitxes amb localització dels elements singulars constructius ornamentals i del
mobiliari.
. Estudi punts de visió del monument per delimitar entorn de protecció
. Col·laboració d'historiador, urbanista i historiador-arqueòleg. i especialistes en obra de Jujol.
. Aportació document d'actuacions prioritàries en el monument.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecaments amb topografia clàssica exterior i metro làser de nivell.
. Laser Scanner amb Estació Total leica TS15 i Làser Escàner leica RTC360 amb programa
Register CYclone i Cloud Compare generació de jetstream.
. Lliurament de format *.E57 per ús en sofware BIM.
. Plànol d'anàlisi constructiva i estructural dels diferents elements que la conformen i gruixos
paraments amb representació de patologies existents.
. Plànol d'anàlisi històric i evolució constructiva de l'edifici.
. Representació dels alçats incorporant les textures per restitució fotogràfica i recolzament
topogràfic dels punts.
. Reportatge en vídeo.

Suma total: 23 punts

3. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Licitador: 3. Feu i Godoy Arquitectes SLP

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona

12,5p
12,5p

9
9
18

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Consulta prèvia Internet: Inventaris, publicacions, estudis i investigacions locals, etc.
. Normativa urbanística vigent i cadastre per usos i propietat.
. Estudis, publicacions, investigacions: arxius i museus, biblioteques, entitats i particulars
. Estudi de paral·lels. Es recopilaran dades que permetin comparar aquesta vila amb d’altres
existents.
. Traces visuals, fotografies per a comprovació de les visuals.
. Comprovació de l’ús actual de les edificacions i dels espais.
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. Presa de dades porta a porta d’elements i espais mitjançant fitxes i aixecaments de l’estat
actual de les edificacions, els espais i els elements.
. Anàlisi de planimetries històriques.
. Anàlisi urbanístic, morfològic i usos.
. Anàlisi tipològic, estructural i constructiu.
. Actuacions arqueològiques i arquitectòniques realitzades.
. Paisatgístic i elements ornamentals.
. Delimitació entorn en funció imatge cultural, social, itineraris i ambients.
. Aportació de planning per fases.
. Equip amb arquitecte màster en patrimoni, arquitecte doctor en patrimoni, i altres arquitectes,
delineants, historiadors i topògrafs.
. Programa actuacions de conservació i manteniment.
. Programa d'intervencions arqueològiques.
. Document apte per la pedagogia del patrimoni arquitectònic.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aportació de perfils i seccions generals del conjunt i del seu entorn.
. Diferenciació de cotes de mur, paviment i nivell de carrer actual.
. Diferenciació entre elements reals i restituïts.
. Grafismes i trames adequats a períodes cronològics.
. Topografia d'adequació a la realitat respecte realitat construïda i cadastre, si s'escau.
. Escala i divisió de plànols d'anàlisi en funció de la correcte visualització de les dades del bé.
. Identificació de volums i elements disconformes .
. Aixecament detallat elements característics, si s’escau.

Suma total: 18 punts

4. Enric Solsona Piña
Licitador: 4. Enric Solsona Piña

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona

12,5p
12,5p

11
9
20

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Documentació del Catàleg de l'Ajuntament de Barcelona, Arxiu administratiu de l'Ajuntament.
. Arxiu COAC, Fons Jujol. Arxiu Salvany i Arxiu Mas. Anàlisi publicacions existents.
. Recull normativa urbanística.
. Fitxes individualitzades aspectes singulars obra, conservació i comprensió dels monument.
. Fitxes individualitzades de façanes amb elements com fusteries, baranes, paviments hidràulics,
sostres, etc.
. Contextualització de l'obra de Jujol en el moviment modernista.
. Cronologia de l'obra i fases de construcció de l'edifici.
. Anàlisis estat de conservació detallat de la construcció, estructura, façanes, cobertes,
paraments i interiors.
.Contextualització de l'edifici en el seu entorn urbà singular en una cantonada de la Diagonal.
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2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Redacció de l'expedient d'acord amb el Manual d'Estil del Servei de Patrimoni Arquitectònic.
.Definició normativa de criteris d'intervenció en el monument i entorn amb identificació i
justificació de les vistes a preservar.
. Equip amb historiadora Gemma Estrada i topògraf Ramón Moré.

Suma total: 20 punts

5. Soffitto Arquitectura SLP
Licitador: 5. Soffitto Arquitectura SLP

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona

12,5p
12,5p

9
10
19

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Equip de 2 arquitectes, un historiador/arqueòleg expert en el tema específic, topògraf
especialitzat en patrimoni i 2 estudiants d'arquitectura.
. Distribució detallada de l'organització de les tasques i funcions de l'equip.
. Arxius municipals, comarcals, COAC, Dep. de Cultura, arxius propis o dels arquitectes que hagin
intervingut en l'element.
. anàlisi diferents fases històriques nucli i valoració invariants identificatives.
. anàlisi memòria col·lectiva i significació històrica.
. anàlisi valor paisatgístic en relació amb delimitació entorn de protecció.
. identificació patologies.
. anàlisi planejament urbanístic en relació afectacions protecció i propostes, si s'escau.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecament de plànols amb metodologia núvol de punts en 3D i/o clàssic.
. Valoració realització aixecament façanes del nucli en 3D o aixecament clàssic.
. Reportatge fotogràfic georefenciat al núvol de punts.
. Seccions i alçats fotorealistes.
. Plànols fases constructives i de procés cronològic hipotètic.
. Carpeta informàtica compartida compartida entre adjudicataris i SPA durant tota la redacció.

Suma total: 19 punts
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6. Joan Manuel Nicolàs Montsonís
Licitador: 6. Joan Manuel Nicolàs Montsonís

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona

12,5p
12,5p

10
10
20

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Fons Josep Mª Jujol a l'Arxiu Històric del COAC i Arxiu Contemporani de l'Ajuntament de
Barcelona.
. Recull normativa urbanística.
. Documentació projectes ampliació i/o reforma.
. Equip amb 3 arquitectes, 1 historiador i arqueòleg i 1 historiador documentalista. Organigrama
funcional i organitzatiu. col·laboració externa de topògraf i advocats Pareja i Associats.
. Cronograma en cas de ser adjudicataris.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecaments planimètric clàssics i opció a topografia en 2D i 3D.
. Plànols diferents fases constructives.
. Plànols amb llegendes descriptives d'elements i materials.
. Opció a aixecament fotogramètric d'alguna part.
. Documentació gràfica de paviments, sostres i elements singulars d'ornamentació i mobiliari.
. Fotos panoràmiques i opció de vol de dron.
. Redibuixat vectorial en base a fotografies en zones de geometria difícil.

Suma total: 20 punts

7. Olga Correa Sala
Licitador: 7. Olga Correa Sala

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona

12,5p
12,5p

8
9
17

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Biblioteques, arxius municipals i diputacions, museístics, diocesans.
. Dades urbanístiques, jurídiques, històriques, arqueològiques.
. Fons documentals (escrit i oral)
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. Fons gràfic (dibuixos, gravats, cartografia).
. Treball de camp en diverses fases de la redacció.
. Col·laboració topògraf, historiador-arqueòleg i urbanista.
. Anàlisi de l'indret: estudi diacrònic, evolució i valors rellevants.
. Anàlisi espais arquitectònics, tipologies, estructural i constructives.
. Estat de conservació, patologies, relació de intervencions, elements ornamentals i simbòlics.
. Fitxes elements protegits o inventariats.
. Evolució dels usos.
. Planning amb reducció d'una setmana del termini d'entrega
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànol de conservació física del conjunt.
. Definició de l'ús funcional en els plànols de gruixos de línia i colors neutres i saturats.
. Topografia clàssica i ús de Làser Scanner.
. Delimitació àmbit arquitectònic i arqueològic, si procedeix.
. Tipificació i localització elements protegits o inventariats.
. Criteris físics de delimitació del conjunt.
. Criteris visuals i descriptius de punts estratègics en la delimitació entorn de protecció.
. Reportatge audiovisual descriptiu en vídeo com eina de coneixement de l'estat actual i de
divulgació.

Suma total: 17 punts

8. Fundació URV
Licitador: 8. Fundació URV

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona

12,5p
12,5p

12
10
22

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Recopilació de planimetries efectuades pel COAC als anys 80 dels segle XX.
. Descripció arquitectònica detallada i identificativa de l’edifici original de Jujol i de les ampliacions
posteriors i de l'impacte urbà de la solució final.
. Dades Arxiu COAC 196 documents originals.
. Consulta fons bibliogràfics i arxius públics i/o privats.
. Tesis doctoral de Diego Alberto Rodríguez Lozano i estudis de Flores, Llinàs i Jujol fill.
. Aportació de documents annexes que inclouran dades de l’edifici, planimetria, documentació
fotogràfica antiga i actual, documentació gràfica de les diferents parts de l’edifici, anàlisis cromàtic
i estilístic de la decoració jujoliana, anàlisis del sistema estructural, descripció dels materials
constructius.
. Estudi de l’estat de conservació: estudi detallat de les diferents parts de l’edifici: estructura,
cobertes, tancaments, acabats, instal·lacions i elements decoratius del conjunt. Es documentaran
detalladament, en forma fotogràfica o en plànol totes i cadascuna de les intervencions de Jujol.
. Delimitació entorn adequat a situació estratègica urbana de l'edifici.
. Aportació de plànning de tasques i equip en cas de ser adjudicataris.
. Equip amb tècnic en fotogrametria, tècnic en scanner làser terrestre i dos ajudants de dibuix,
fotografia i redacció.
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2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Presa de dades a partir dels plànols existents.
. Plànols amb referència diferenciada de la part de Jujol i posteriors.
. Aixecaments complementaris amb un Escàner Làser terrestre Leica ScanStationP40 de tallats
amb programa Leyca, Cyclone i Programa 3DReshaper.
. Aixecament fotogramètric Structure From Morion i programari Agisoft Photoscan.
. Relació de plànols específicament detallada a la realitat tipològica i formal de l'edifici.

Suma total: 22 punts

10. Jorge Portal Liaño
Licitador: 10. Jorge Portal Liaño

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 5.
Casa
punts
Planells,
Barcelona

12,5p
12,5p

6
6
12

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Mètode Sistèmic d'Intervenció del "Protocol d'actuacions i mètode en la intervenció en el
patrimoni arquitectònic" de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de "Restauració sistèmica
" de Antoni Gonzalez Moreno-Navarro.
. Metodologia en 6 fases: Informe de factibilitat, coneixement, reflexió (caracterització, avaluació
prestacional i valoració), projecte, obra i conservació.
. Arxius històrics, locals, comarcals, estatals i arxius específics.
. recopilació de normativa urbanística.
. Equip multidisciplinari no definit.
. caracterització (sostres, façanes, cobertes, fàbriques d'obra, materials, etc.) en estudis a definir.
. anàlisi evolució històrica, context, ús i tipificació arquitectònica.
. anàlisi deformacions i lesions.
. avaluació de les prestacions del monument en funció de l'ús i de les patologies.
. anàlisi valors instrumentals, significatius i documentals.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Mètode d'aixecaments a definir.
. Plànols en Autocad 2004.
. Plànols paviments, sostres i alçats interiors.
. Plànols de detall elements arquitectònic i decoratius més remarcables i de béns mobles.
. Hipòtesi procés cronològic de construcció.

Suma total: 12 punts
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LOT 6. Església Nova, Pont de Suert
1. Josefa Teixidó Roca
Licitador: 1. Josefa Teixidó Roca
Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 6.
Església
punts
Nova, Pont
de Suert
12,5p
12,5p

9
12
21

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Metodologia similar a la de la revista "Quaderns" del COAC. Comparació entre el projecte
original i l’edifici actual.
. Consulta prèvia Internet i enllaços a pàgines web d'informació gràfica.
. Arxius públics, privats, de bisbats i municipis. Biblioteca i arxiu COAC, arxiu Ministerio de
Fomento, Arxiu Torroja, ETS d’Enginyers de Camins i Bisbat de Lleida.
. Identificació materials estructura i elements campanar, pintures de Maia Röesset i escultures
de Jacinto Hihueras.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànols en Autocad 2016.
. Planimetries antigues .
. plànols d'alçats interiors, paviments i sostres.
. Opció de model en 3D amb tecnologia de modelat BIM per completar visualització del
monument.

Suma total: 21 punts

2. Feu i Godoy Arquitectes SLP
Licitador: 2. Feu i Godoy Arquitectes SLP

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 6.
Església
punts
Nova, Pont
de Suert

12,5p
12,5p

9
9
18

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Consulta prèvia Internet: Inventaris, publicacions, estudis i investigacions locals, etc.
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. Normativa urbanística vigent i cadastre per usos i propietat.
. Estudis, publicacions, investigacions: arxius i museus, biblioteques, entitats i particulars
. Estudi de paral·lels. Es recopilaran dades que permetin comparar aquesta vila amb d’altres
existents.
. Traces visuals, fotografies per a comprovació de les visuals.
. Comprovació de l’ús actual de les edificacions i dels espais.
. Presa de dades porta a porta d’elements i espais mitjançant fitxes i aixecaments de l’estat
actual de les edificacions, els espais i els elements.
. Anàlisi de planimetries històriques.
. Anàlisi urbanístic, morfològic i usos.
. Anàlisi tipològic, estructural i constructiu.
. Actuacions arqueològiques i arquitectòniques realitzades.
. Paisatgístic i elements ornamentals.
. Delimitació entorn en funció imatge cultural, social, itineraris i ambients.
. Aportació de planning per fases.
. Equip amb arquitecte màster en patrimoni, arquitecte doctor en patrimoni, i altres arquitectes,
delineants, historiadors i topògrafs.
. Programa actuacions de conservació i manteniment.
. Programa d'intervencions arqueològiques.
. Document apte per la pedagogia del patrimoni arquitectònic.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aportació de perfils i seccions generals del conjunt i del seu entorn.
. Diferenciació de cotes de mur, paviment i nivell de carrer actual.
. Diferenciació entre elements reals i restituïts.
. Grafismes i trames adequats a períodes cronològics.
. Topografia d'adequació a la realitat respecte realitat construïda i cadastre, si s'escau.
. Escala i divisió de plànols d'anàlisi en funció de la correcte visualització de les dades del bé.
. Identificació de volums i elements disconformes .
. Aixecament detallat elements característics, si s’escau.

Suma total: 18 punts

3. Enric Solsona Piña
Licitador: 3. Enric Solsona Piña

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 6.
Església
punts
Nova, Pont
de Suert

12,5p
12,5p

11
9
20

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Documentació de l'arxiu d eles companyies elèctriques.
.Arxiu COAC, ,Arxiu de l'Ajuntament de Pont de Suert, Arxiu Mas.
. Reproducció documents originals de plànols i detalls de l'obra.
. Anàlisi publicacions existents.
. Recull normativa urbanística.
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. Fitxes individualitzades aspectes singulars obra, conservació i comprensió del monument.
. Contextualització de l'obra de Eduardo Torroja en el moviment modern.
. Cronologia de l'obra i fases de construcció de l'edifici.
. Estat de conservació detallat de la construcció, estructura, façanes, cobertes, paraments i
interiors.
. Contextualització de l'edifici en el seu entorn urbà com a construcció aïllada.
. Definició normativa de criteris d'intervenció en el monument i entorn amb identificació i
justificació de les vistes a preservar.
. Redacció de l'expedient d'acord amb el Manual d'Estil del Servei de Patrimoni Arquitectònic.
. Equip amb historiadora Gemma Estrada i topògraf Ramón Moré.
. Criteris de delimitació entorn segons finques cadastre.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Estació Leica de lectura Làser-Infraroig.
. Plànols i fitxes estat de conservació i de patologies per establir criteris de valoració i intervenció.
. Fitxes individualitzades amb elements com la portalada de l'església, altars , baptisteri, sagristia
i planta zenital
. Fitxes individualitzades amb espais, construccions singulars i detalls.
. Plànols de detall d'elements singulars com la porta, del timpà i dels altars

Suma total: 20 punts

4. Soffitto Arquitectura SLP
Licitador: 4. Soffitto Arquitectura SLP

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 6.
Església
punts
Nova, Pont
de Suert

12,5p
12,5p

9
10
19

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Equip de 2 arquitectes, un historiador/arqueòleg expert en el tema específic, topògraf
especialitzat en patrimoni i 2 estudiants d'arquitectura.
. Distribució detallada de l'organització de les tasques i funcions de l'equip.
. Arxius municipals, comarcals, COAC, Dep. de Cultura, arxius propis o dels arquitectes que hagin
intervingut en l'element.
. anàlisi diferents fases històriques nucli i valoració invariants identificatives.
. anàlisi memòria col·lectiva i significació històrica.
. anàlisi valor paisatgístic en relació amb delimitació entorn de protecció.
. identificació patologies.
. anàlisi planejament urbanístic en relació afectacions protecció i propostes, si s'escau.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecament de plànols amb metodologia núvol de punts en 3D i/o clàssic.
. Valoració realització aixecament façanes del nucli en 3D o aixecament clàssic.
. Reportatge fotogràfic georefenciat al núvol de punts.
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. Seccions i alçats fotorealistes.
. Plànols fases constructives i de procés cronològic hipotètic.
. Carpeta informàtica compartida compartida entre adjudicataris i SPA durant tota la redacció.

Suma total: 19 punts

5. Joan Manuel Nicolàs Montsonís
Licitador: 5. Joan Manuel Nicolàs Montsonís

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total

Màxim de LOT 6.
Església
punts
Nova, Pont
de Suert

12,5p
12,5p

10
10
20

1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Article "Informes de la Construcción" vol 14.num. 137 d'Eduardo Torroja. Arxiu CoAc, Projecte
i inventari del fons de l'autor en el Centro de Estudios Històricos y Obras Públicas i Urbanismo CEDEX, Arxiu municipal de Pont de Suert.
. Recull normativa urbanística.
. Documentació projectes ampliació i/o reforma.
. Equip amb 3 arquitectes, 1 historiador i arqueòleg i 1 historiador documentalista. Organigrama
funcional i organitzatiu. col·laboració externa de topògraf i advocats Pareja i Associats.
. Cronograma en cas de ser adjudicataris.
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Aixecaments planimètric clàssics i opció a topografia en 2D i 3D.
. Plànols diferents fases constructives.
. Plànols amb llegendes descriptives d'elements i materials.
. Opció a aixecament fotogramètric d'alguna part.
. Documentació gràfica de paviments, sostres i elements singulars d'ornamentació i mobiliari.
. Fotos panoràmiques i opció de vol de dron.
. Redibuixat vectorial en base a fotografies en zones de geometria difícil.

Suma total: 20 punts
6. Olga Correa Sala
Licitador: 6. Olga Correa Sala

Proposta de mètode per a fer l’anàlisi i recollida de
dades (fins a 25 punts)
1. Metodologia per a la recollida d’informació
2. Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica
Valoració total
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Màxim de LOT 6.
Església
punts
Nova, Pont
de Suert

12,5p
12,5p

8
9
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1.- Metodologia per a la recollida d’informació. S’ha valorat atenent als aspectes, mètodes i
procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
'. Biblioteques, arxius municipals i diputacions, museístics, diocesans.
. Dades urbanístiques, jurídiques, històriques, arqueològiques.
. Fons documentals (escrit i oral)
. Fons gràfic (dibuixos, gravats, cartografia).
. Treball de camp en diverses fases de la redacció.
. Col·laboració topògraf, historiador-arqueòleg i urbanista.
. Anàlisi de l'indret: estudi diacrònic, evolució i valors rellevants.
. Anàlisi espais arquitectònics, tipologies, estructural i constructives.
. Estat de conservació, patologies, relació de intervencions, elements ornamentals i simbòlics.
. Fitxes elements protegits o inventariats.
. Evolució dels usos.
. Planning amb reducció d'una setmana del termini d'entrega
2.- Grau de qualitat de la planimetria i de la informació gràfica. S’ha valorat atenent als aspectes,
mètodes i procediments exposats, ja que el licitador proposa realitzar:
. Plànol de conservació física del conjunt.
. Definició de l'ús funcional en els plànols de gruixos de línia i colors neutres i saturats.
. Topografia clàssica i ús de Làser Scanner.
. Delimitació àmbit arquitectònic i arqueològic, si procedeix.
. Tipificació i localització elements protegits o inventariats.
. Criteris físics de delimitació del conjunt.
. Criteris visuals i descriptius de punts estratègics en la delimitació entorn de protecció.
. Reportatge audiovisual descriptiu en vídeo com eina de coneixement de l'estat actual i de
divulgació.

Suma total: 17 punts
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Resum Quadre Valoració Subjectiva
Puntuació detallada
LOT 3.
LA
LOT 2.
CASA
GLEVA. MASIES DE
MASÓ. GIRONA
VOLTREGÀ

LOT 1. HOSTALRIC

Licitadors
Punt 1 Punt 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Josefa Teixidó Roca
Patricia Rodriguez Triguero
Feu i Godoy Arquitectes SLP
Enric Solsona Piña
Laia de Quintana Vilà
Soffitto Arquitectura SLP
Joan Manuel Nicolàs Montsonís
Olga Correa Sala
Fundació URV
Jorge Portal Liaño

Total

Punt 1 Punt 2

9
9

9

9

10

8

9

18

19

Total

12

9

Punt 1 Punt 2

21
18

9

9
9

Total

12
9

21
18

Punt 1 Punt 2

9

12

Total

21

LOT 5.
CASA LOT 6. ESGLÉSIA
PLANELLS.
NOVA. PONT DE
BARCELONA
SUERT
Punt 1 Punt 2

Total

8

12

20

11

12

23

Punt 1 Punt 2

9

12

Total

21

9

9

18

9

9

18

9

9

18

12

9

21

11

9

20

11

9

20

9

10

19

21

12

9

9

10

19

9

10

19

10

10

20

10

10

20

8

9

17

17
6

LOT 4.
CEMENTIRI.
IGUALADA

12

6

6

6

12

6

6

12

9

10

19

9

10

19

10

10

20

10

10

20

8

9

17

8

9

17

12

10

22

6

6

12

PUNTUACIÓ VALORACIÓ SUBJECTIVA

Licitadors
1

Josefa Teixidó Roca

2

Patricia Rodriguez Triguero

3

Feu i Godoy Arquitectes SLP

4

Enric Solsona Piña

5

Laia de Quintana Vilà

6

Soffitto Arquitectura SLP

7

Joan Manuel Nicolàs Montsonís

8

Olga Correa Sala

9

Fundació URV

10

Jorge Portal Liaño

LOT 1.
HOSTALRIC

LOT 2.
CASA MASÓ.
GIRONA

LOT 3. LA
GLEVA.
MASIES DE
VOLTREGÀ

LOT 4.
CEMENTIRI.
IGUALADA

21

21

21

20

21

18

18
21

23
18
20

18
20

19
20
17

19

12

12

18

18

19

21
19
20

17
12
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LOT 5.
LOT 6.
CASA
ESGLÉSIA
PLANELLS. NOVA. PONT
BARCELONA
DE SUERT

19
20
17
22
12

19
20
17

