INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS PELS QUALS S’OPTA PER
INCLOURE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU A LA CONTRACTISTA DE L’OBRA
DEL CONTRACTE RELATIU A:
REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU I OBRES DE DESCONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS
D’INFERMERIA I DE BUGADERIA A L’ANTIGA PRESÒ MODEL, AL CARRER D’ENTENÇA
155, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA. LOTS 1 i 2

1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ:
Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les REDACCIÓ DE
PROJECTE EXECUTIU I OBRES DE DESCONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS D’INFERMERIA I
DE BUGADERIA A L’ANTIGA PRESÒ MODEL, AL CARRER D’ENTENÇA 155, AL
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA. LOTS 1 i 2
La licitació contempla la redacció del projecte d’execució i la demolició de dos edificis dins el
recinte de l’antiga presó Model al carrer Entença 155 del Districte de l’Eixample de Barcelona i
dividit en dos lots
Es tracta de:
- LOT 1: la desconstrucció, amb redacció del projecte d’execució, de l’edifici de l’antiga
infermeria per tal que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya incorpori
l’espai que es generi amb l’enderroc com a pati de jocs de l’escola Xirinacs, instal·lada dins l’illa
que ocupa la Model, al xamfrà dels carrers d’Entença i de Rosselló.
- LOT 2: la desconstrucció, amb redacció del projecte d’execució, de l’edifici de la bugaderia,
que també ubicava el forn de pa i el geriàtric, i els edificis de planta baixa ubicats al pati del
xamfrà corresponent a Provença-Entença. En l’espai resultant, el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya. hi ubicarà els mòduls provisionals i el pati de l’escola Entença.
El solar on es troben les edificacions a enderrocar és de forma rectangular (248x114m,
aproximadament) i té una superfície de 27.715 m2. L’accés principal al conjunt edificat de La
Model és al carrer Entença i hi ha un accés secundari a la cantonada dels carrers Nicaragua i
Rosselló. La dimensió major del solar és paral·lela als carrers Provença i Rosselló. El cossos a
enderrocar es disposen aïllats o bé annexes a altres cossos i ocupen una superfície d’uns
2.365m2
El pressupost base de la oferta es divideix en redacció de Projecte Executiu i els treballs
d’enderroc i condicionament.
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
1. Redacció del projecte d’enderroc, seguint els models de BIMSA, així com dels
treballs de tancaments i condicionaments necessaris.
Amb aquest projecte executiu, BIMSA tramitarà la corresponent aprovació
administrativa del projecte, per tant el document s’adaptarà als estàndards de
BIMSA
2. Aixecament de plànols de l’estat actual i catalogació de l’edifici.
3. Buidatge, desconstrucció, gestió de residus i transport a abocador, tant dels
elements dels edificis i murs com dels elements de seguretat propis d’una presó.
4. Tancaments d’obra necessaris per la separació de la zona enderrocada de la resta
de patis de la Model.
5. Tancament de separació en pati resultant, amb les façanes del edificis de la
Model,.
6. Obertura de passos al mur de separació entre l’escola i la presó.
7. Permanència en obra d’un tècnic qualificat amb assumeix de responsabilitat.
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1.1. Termini d’execució
LOT 1: - Redacció i lliurament definitiu del projecte executiu: 3 setmanes des de l’acta d’inici
del servei.
- Obres de desconstrucció i obres complementàries:10 setmanes, des de l’acta d’inici
de les obres.
LOT 2: - Redacció i lliurament definitiu del projecte executiu: 3 setmanes des de l’acta d’inici
del servei.
- Obres de desconstrucció i obres complementàries:10 setmanes, des de l’acta d’inici
de les obres.

2. JUSTIFICACIÓ PER A LA LICITACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE
EXECUTIU I LES OBRES D’ENDERROC
-Es tracta d’obres de de desconstrucció, amb un gran component de dificultat donada la
ubicació física dels edificis a enderrocar. Aquests, tant l’antiga bugaderia com l’antiga
infermeria de la presó, es troben a “intramurs”, és a dir, dins l’antic recinte penitenciari.
-Aquest recinte penitenciari, conserva el corredor perimetral de seguretat, format per dos murs
de gran alçada, per tant les zones d’enderroc no tenen accés directe des del carrer.
-Els murs dels edificis i de les tanques de la presó son de gran alçada amb gruixos molt
considerables, realitzats a base de pedra de Montjuic.
-Els edificis del voltant son edificis protegits arquitectònicament, que cal conservar i no afectar
durant el procés de la desconstrucció
-Al igual que altres elements existents en els edificis, cal separar, netejar i recuperar la pedra,
de Montjuic, ates que el Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic
de l’Ajuntament de Barcelona ho considera d’alt valor patrimonial.
-Cal aplicar mesures específiques de protecció i sistemes d’enderroc per tal de no afectar el
normal desenvolupament de l’escola existent (escola bressol Xirinacs) i per suposat garantir la
integritat dels infants i mestres.
-Caldrà fer estudis previs, com cales, verificacions etc, abans de la redacció del projecte.
Aquests estudis formen part de la redacció del projecte i no precisen un nou expedient
-El termini establert és ajustat, ates que les obres han de quedar finalitzades amb temps
suficient perquè el Departament d’Ensenyament de la Generalitat pugui fer dels obres de
condicionament de pati per l’escola Xirinacs i el condicionament amb el muntatge de mòduls
prefabricats per l’escola Entença. Les dues escoles han de ser operatives a setembre de 2.020.
-Les obres de desconstrucció requereixen un grau d’especialització del que les empreses
especialitzades en demolicions i desconstruccions son les més coneixedores.
-En cas de demolicions i desconstruccions complexes, les empreses especialitzades
desenvolupen diferents processos que adapten als seus propis sistemes. El fet de condicionarlos a un projecte definit prèviament pot condicionar que els contractistes puguin aplicar els seus
sistemes i tipologia de maquinaria pròpia, que afectaria la data de termini establert.
-L’incompliment del termini impossibilitaria l’inici d’obres de les escoles i per tant el d’inici
escolar.
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3. CONCLUSIONS:
Per tot l’indicat i seguint l’objectiu de l’interès públic, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció
Tècnica, cal una contractació única de Redacció de Projecte i Obres de desconstrucció, tenint
en compte que:
-Es facilita un Plec de Condicions Tècniques Específiques en el que BIMSA detalla l’objectiu i
els condicionants de les desconstruccions.
-En essència, la licitació conjunta de la redacció del projecte executiu i les posteriors obres
d’enderroc requereix un grau d’especialització que només poden garantir empreses
especialitzades en processos de demolicions i desconstruccions; es requereixen diferents
processos cadascun dels quals està sistematitzat per a cada possible empresa licitadora, fet
pel qual seria un inconvenient que un possible adjudicatari es veiés condicionat per un projecte
redactat prèviament, produint, així, possibles problemes en l’execució del contracte.
-L’aplicació dels sistemes de cada empresa permet facilitar el compliment del termini establert i
millorar les ofertes econòmiques, representant un avantatge per l’Administració i per tant va a
favor de l’interès públic.

Anton Andreu Bruguera
AT Coordinador d’obres d’Edificació

Raimon Salvat Devesa
Director Tècnic d’Edificació

Barcelona, a 7 d’octubre de 2019
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