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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CORRESPONENTS AL CONCURS
DE PROJECTES PER A L’ADJUDICACIÓ DE SERVEIS D’ARQUITECTURA
RELACIONATS AMB EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA CASA
PASTORS COM A SEU DEL MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI
DE GIRONA

&Ñ3,$'(/'2&80(1725,*,1$/ 5HI%.36-:$&&'8(&)&'$%''%')% JHQHUDGDDPEO DSOLFDFLyLQIRUPjWLFD)LUPDGRF(OGRFXPHQWHVWj6,*1$70LWMDQoDQWHOFRGLGHYHULILFDFLySRGHXFRPSURYDUOD
YDOLGHVDGHODVLJQDWXUDHOHFWUzQLFDGHOVGRFXPHQWVVLJQDWVDO DGUHoDZHEFRGLGHYHULILFDFLy&69

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 2670768 AR8H3-PGRO0-PPTTV 561CD7BD1F7BEA03A29FED95332BA1188F11D7B9 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

&RGLGHYHULILFDFLy%.36-:$&&'8(
'DWDG HPLVVLyGHMXQLRGHDOHV
3jJLQDGH

INTRODUCCIÓ
L'Ajuntament de Girona promou l'aprofitament de la Casa Pastors com a centre cultural
i museístic. La voluntat del consistori és que l'edifici pugui esdevenir la segona seu del
Museu d'Art, dedicada aquesta als períodes modern i contemporani, i acollir l'espai
d'exposició de la col·lecció d'art modern de Rafael Santos Torroella, un arxiu i
biblioteca del seu fons, d'altres col·leccions d'art modern i contemporani de
l'Ajuntament, sales temporals per a l'exposició de joves artistes i les col·leccions d'art
modern i contemporani d'altres institucions de la ciutat .
És evident que la Casa Pastors, tant per la seva qualitat arquitectònica com per la seva
situació privilegiada dintre del Barri Vell, entre la Catedral i Sant Feliu, és un marc
idoni per a aquestes activitats, com ho és, també, que amb la seva utilització com a seu
del nou museu d'art modern i contemporani, s'enriquirà de manera notable l'oferta
cultural de Girona.
A partir d'aquest plantejament, s'elabora per l'Ajuntament el corresponent projecte
museològic i del que es tracta ara és d'iniciar el procés de creació del nou museu amb la
promoció de les obres d'adequació de l'edifici al nou programa. L'objecte bàsic del
concurs que ara es proposa és la redacció del corresponent projecte arquitectònic
acompanyada de la prestació d'un seguit d'altres serveis d'arquitectura tots ells
relacionats amb aquest projecte.
El pressupost màxim previst per a les obres de rehabilitació és de 3.702.479,30 €, IVA
exclòs, 4.480.000,00 €, IVA inclòs.
OBJECTE DEL CONCURS DE PROJECTES
L'objecte del concurs de projectes és l'adjudicació del conjunt dels següents serveis:
A. La redacció del projecte i dels altres documents tècnics necessaris previs per
a la licitació i execució de les corresponents obres.
B. La direcció d'obres, la direcció d'execució i les altres actuacions de tipus
tècnic necessàries durant l'execució de les obres i per a la posta en servei d'aquestes.
Atesos l'emplaçament i les característiques de l'edifici objecte de l'actuació,durant
l'execució de les obres haurà d'haver-hi el preceptiu seguiment arqueològic. Aquest
però, serà contractat directament per l'Ajuntament i, per tant, no forma part del grup de
treballs objecte d'aquesta licitació.
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El detall de les actuacions objecte d'adjudicació és el següent:

&Ñ3,$'(/'2&80(1725,*,1$/ 5HI%.36-:$&&'8(&)&'$%''%')% JHQHUDGDDPEO DSOLFDFLyLQIRUPjWLFD)LUPDGRF(OGRFXPHQWHVWj6,*1$70LWMDQoDQWHOFRGLGHYHULILFDFLySRGHXFRPSURYDUOD
YDOLGHVDGHODVLJQDWXUDHOHFWUzQLFDGHOVGRFXPHQWVVLJQDWVDO DGUHoDZHEFRGLGHYHULILFDFLy&69

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 2670768 AR8H3-PGRO0-PPTTV 561CD7BD1F7BEA03A29FED95332BA1188F11D7B9 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

&RGLGHYHULILFDFLy%.36-:$&&'8(
'DWDG HPLVVLyGHMXQLRGHDOHV
3jJLQDGH

1. Coneixement de l'edifici, presa de dades, estudi de possibles patologies i
perfeccionament dels plànols d'estat actual que s'adjunten a les bases del concurs.
2. Redacció del projecte arquitectònic, bàsic i executiu, de reforma de l'edifici d'acord
amb el programa funcional, la proposta museogràfica i d'altres condicionaments que
s'adjunten al plec de prescripcions tècniques adjunt a aquest informe.
3. Col·laboració, en el procés de redacció del projecte, amb la persona o equip de
persones que designi l'Ajuntament per a l'elaboració de la proposta museogràfica de
manera que, un cop acabades les obres o a la seva darrera fase, aquella pugui ser
implementada sense dificultats.
4. Redacció dels documents tècnics que s’escaiguin per a l'obtenció dels informes
sectorials previs (bombers, comissió del patrimoni...).
5. Redacció del projecte d'activitats per a la llicència ambiental del conjunt.
6. Redacció del corresponent estudi de seguretat i salut.
7. Redacció del corresponent programa de control de qualitat.
8. Elaboració de la corresponent certificació energètica.
9. Manual d’ús i manteniment de l’edifici.
10. Totes les altres actuacions de tipus tècnic facultatiu que puguin ser necessàries en el
procés de redacció del projecte per a la seva aprovació i licitació.
11. Direcció de les corresponents obres i, si s'escau, adaptació del projecte a l'entitat i
valor de les troballes arqueològiques que puguin aparèixer en els processos d'excavació
o d'enderroc. S’inclourà, si s’escau, la preparació i justificació dels preus contradictoris
que puguin haver-se tramitar així com de les corresponents modificacions de projecte.
12. Direcció d'execució de les corresponents obres.
13. Coordinació de seguretat i salut de les corresponents obres.
14. Redacció de la documentació necessària per a la legalització de les instal·lacions.
15. Redacció del certificat final d'activitats.
16. Redacció dels certificats dels sistemes de protecció contra incendis instal·lats.
17. Obtenció de l'acta de control inicial de protecció contra incendis feta per una entitat
de control homologada.
18. Descripció de l'obra finalment executada (as built) amb memòria descriptiva i
justificativa, plànols i estat d'amidaments.
19. Actualització, si s’escau, del manual d’ús i manteniment.
20. Redacció de la certificació energètica de l'edifici.
21. La introducció en el programa TCQi mòdul manteniment de l’ITEC, de l'inventari
real derivat de l'obra d'edificació i les instal·lacions segons la codificació interna de
l'Ajuntament, dels plànols as built d'obra i instal·lacions amb els esquemes de principis,
de les legalitzacions i inspeccions necessàries segons la normativa vigent i dels altres
documents d'interès per al manteniment de l'edifici.
22. Totes les altres actuacions de tipus tècnic facultatiu que puguin ser necessàries al
llarg del procés de construcció per a la posta en servei de l'edifici.
Quan la prestació d'aquests serveis es concreti en la presentació de documents tècnics
redactats per facultatius competents, caldrà, òbviament, que s'adaptin a la normativa
d'edificació vigent i disposin del corresponent visat col·legial.
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Tot i que l'entrega formal d'aquests documents haurà de fer-se en format pdf,
telemàticament, a la Seu Electrònica de l'Ajuntament, caldrà que, simultàniament,
siguin entregades a les oficines d'urbanisme de l'Ajuntament tres còpies paper plegades
en format DIN A4 i els corresponents arxius editables word, excel, dwg, bc3 o tcq.
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ESTAT ACTUAL I BREU DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
L’equip d’arquitectes Fuses/Viader va elaborar l’any 2014, per encàrrec de
l’Ajuntament, un estudi arquitectònic de la Casa Pastors. L’estudi inclou una breu
ressenya històrica de l’edifici i els plànols actualitzats de l’edifici. Aquest document
s’adjunta en format pdf com Annex 1. Els plànols d’estat actual en format dwg seran
lliurats als 5 concursants guanyadors de la primera fase del procés de selecció..
Com Annex 2 s’acompanya el text Del fòrum a la plaça de la Catedral, Evolució
historicourbanística del sector septentrional de la ciutat de Girona, escrit per diversos
arqueòlegs i en el qual s’expliquen els orígens urbanístics de la zona així com els
resultats de les excavacions arqueològiques que s’hi ha fet.
A l’annex 3 s’inclouen també algunes fotografies de l’edifici i, finalment, com Annex 4,
diversos plànols recopilats de la història recent de l’edifici.
CIRCUMSTÀNCIES URBANÍSTIQUES
Als següents annexos s’inclou el planejament urbanístic que és d’aplicació a la parcel·la
de la Casa Pastors. Aquesta informació s’ha ordenat en quatre documents:
- El Pla Especial del Barri Vell de 1983 (annex 5). Com pot veure’s, la Casa Pastors és
un Bé d’Interès Local (BCIL) i el seu grau de protecció és RT (restauració) equivalent a
CO-AM (conservació-ambiental). S’adjunten també les ordenances de l’edificació del
Pla Especial.
- La Modificació Puntual nº12 del Text Refós del PGOU, de 2010, que afecta a algunes
finques de l’illa de la Casa Pastors (illa 221) i que hi delimita els polígons d’actuació
PA97 Pujada de Sant Feliu 1, PA98 Pujada de Sant feliu 2 i PA99 Torre Bosch Monar
(annexos 6 i 7).
- La Modificació Puntual del Pla Especial del Barri Vell, de 2011, referent també a l’illa
221 i que adapta el PERI a la modificació del PGOU abans esmentada (annex 8).
- Un seguit de plànols, en principi sense valor normatiu, en els quals s’han refós, per a
tota l’illa 221, les determinacions del PERI amb les de les modificacions esmentades
(annex 9).
- Finalment, com annex 10, s’adjunta un plànol cartogràfic bàsic.
De forma simultània amb les obres d’adequació de l’edifici, l’Ajuntament procedirà a
encarregar, a una empresa qualificada per fer-ho, el seguiment arqueològic de
l’actuació. Podria ser que, en funció de l’abast de les troballes, durant l’obra, calgués fer
algunes modificacions en el projecte.
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PROGRAMA FUNCIONAL DE L’ACTUACIÓ
El programa funcional al que ha d’adaptar-se l’edifici és el contingut al document Casa
Pastors, Museu d’Art (Modern i Contemporani) de Girona Programa arquitectònic i
funcional redactat amb data maig de 2017 per la Carme Clusellas, directora del Museu
d’Art de Girona. S’adjunta aquest document com annex 11. De la seva lectura poden
deduir-se prou clarament el sentit, l’escala i les característiques generals de
l’equipament.
Caldria però afegir-hi un aspecte no esmentat a aquest document. A la part baixa de la
Casa Pastors hi ha restes arqueològiques de notable interès respecte la història urbana de
la ciutat i les seves muralles. Convé que algunes d’aquestes restes, les més
significatives, a més de conservar-se, puguin ser deixades vistes i, circumstancialment,
visitades pels estudiosos.
TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per a la presentació de la documentació corresponent a l’apartat A (actuacions de la 1 a
la 10), s’estableix un termini màxim d’entrega de 5 mesos des de la formalització del
contracte.
I, òbviament, per a l’execució de les actuacions del grup B (de l’11 a la 22), els
corresponents terminis hauran d’adaptar-se als terminis i condicions de vigència del
contracte d’execució de les obres.
PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte és fix:
- Pressupost: 263.140,50 € (dos-cents seixanta-tres mil cent quaranta euros amb
cinquanta cèntims), IVA exclòs
- 21% IVA (atès l'article 87.2 del TRLCSP): 55.259,50 € (cinquanta-cinc mil dos-cents
cinquanta-nou euros amb cinquanta cèntims)
- Pressupost total (amb IVA): 318.400,00 € (tres-cents divuit mil quatre-cents euros)
El preu del contracte s'estableix sobre la base que el pressupost d'execució de les obres
serà, com a màxim, de 3.702.479,30 €, IVA exclòs, 4.480.000,00 €, IVA inclòs. El preu
del contracte objecte de licitació és fix, de 263.140,50 €, IVA exclòs, 318.400,00 €, amb
un IVA del 21% d'IVA inclòs. Aquest preu, també als efectes dels pagaments a
l'adjudicatari, es desglossa en els dos apartats generals de l'objecte del contracte:
- Actuacions dins del grup A (de la 1 a la 10):
- Actuacions dins del grup B (de l’11 a la 22):

141.691,04 €, IVA exclòs
121.449,46 €, IVA exclòs
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El pagament dels serveis corresponents al primer grup es produirà, en un 80% amb
l'aprovació inicial del projecte per l'Ajuntament i el 20% restant amb l'aprovació
definitiva. I el pagament dels serveis de grup B, en un 85% del seu import, podrà
liquidar-se de forma proporcional amb les corresponents certificacions ordinàries d'obra
deixant-se el 15% restant amb tres pagaments del 5% que es produiran un cop emesa
l’acta de recepció de les obres, un cop aprovada la certificació final d’aquestes i un cop
liquidades definitivament al final del termini de garantia.
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Aquets honoraris inclouen totes les despeses que, segons els documents contractuals i la
legislació vigent, corren a càrrec de l'adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus
que li siguin legalment imputables.

SISTEMA DE SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI DEL CONCURS DE
PROJECTES
El sistema previst per a la selecció de l’adjudicatari consta de dues fases.
La primera és universal i s’hi poden presentar tots els arquitectes o equips d’arquitectes,
capacitats per fer-ho, que ho desitgin. Després de la valoració dels mèrits esgrimits per
cadascun dels inscrits, un jurat constituït a l’efecte procedirà a la selecció dels 5
arquitectes o equips d’arquitectes que es considerin amb majors capacitats per a la
realització dels treballs objecte del concurs.
A la segona fase, els 5 arquitectes o equips d’arquitectes seleccionats a la primera
competiran mitjançant l’elaboració i presentació de propostes concretes que, un cop
valorades pel jurat, serviran de base per a l’adjudicació definitiva del contracte. El
termini per a l’elaboració d’aquestes propostes serà de, com a mínim, 35 dies naturals
comptats des de la notificació als interessats de la seva condició de seleccionats a la
primera fase.
INDEMNITZACIÓ ALS PARTICIPANTS A LA SEGONA FASE DEL
CONCURS DE PROJECTES
Els arquitectes o equips d’arquitectes, seleccionats a la primera fase del concurs que no
resultin adjudicataris a la segona però que hagin elaborat i presentat les seves propostes
i la documentació requerida, tindran dret a percebre, en concepte d’indemnització pel
treball elaborat, cadascun, la quantitat de 4.000 €, IVA inclòs. L’adjudicatari del
concurs també tindrà dret a aquesta indemnització però serà a compte dels honoraris
totals que hagi de percebre.
DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR ELS PARTICIPANTS A LA
PRIMERA FASE DEL CONCURS
Els arquitectes o equips d’arquitectes interessats a participar en el concurs hauran de
presentar, en els termini que s’indiqui, i amb el títol SOL·LICITUD DE
PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE PROJECTES PER A L’ADJUDICACIÓ DE
SERVEIS D’ARQUITECTURA RELACIONATS AMB EL PROJECTE
D’ADEQUACIÓ DE LA CASA PASTORS COM A SEU DEL MUSEU D’ART
MODERN I CONTEMPORANI DE GIRONA, la següent documentació:
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a) Explicació de l’experiència de l’arquitecte o de l’equip d’arquitectes en obres
projectades i construïdes relatives a equipaments de tipus cultural o a reformes o
rehabilitacions d’edificis històrics o d’interès patrimonial.
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Aquesta experiència haurà de condensar-se en un màxim de 3 pàgines a una sola
cara format DIN A4. No s’acceptarà cap tipus addicional de documentació com
llibres, monografies...
b) Qualificació d’aquesta experiència a través del que el concursant cregui més
adequat per tal que el jurat constati la idoneïtat de la seva candidatura en relació
a l’objecte del concurs. Aquesta qualificació podrà mostrar-se de tres maneres, a
triar-ne una, dues o les tres:
-

-

La descripció i el comentari respecte a un equipament cultural projectat per
l’arquitecte, i executat, que es cregui rellevant en relació a l’objecte del concurs.
La descripció i el comentari respecte a una reforma o rehabilitació d’un edifici
històric o d’interès arquitectònic projectada per l’arquitecte, i executada, que es
cregui rellevant en relació a l’objecte del concurs.
Una reflexió genèrica en la qual s’expliquin els criteris, estratègies i
metodologies seguides a aquesta o a aquestes obres presentades, o a d’altres
diferents, que es cregui rellevant en relació a l’objecte del concurs.
Tot plegat haurà de condensar-se en un màxim de tres pàgines a una sola cara
format DIN A3, amb independència que s’opti per demostrar la idoneïtat d’una,
dues o tres formes alhora.

c) Composició de l’equip que es presenta que ha d’incloure, com a mínim, un
arquitecte i un aparellador o arquitecte tècnic, però que podrà també ampliar-se
amb enginyers i d’altres professionals col·laboradors qualificats en qüestions
relatives a l’objecte del contracte.
La descripció de l’equip i l’experiència dels seus membres col·laboradors haurà
de condensar-se en un màxim de tres pàgines a una sola cara format DIN A4.
Caldrà, a més a més, acompanyar com a documentació, una carta de compromís
de participació signada per cadascun dels col·laboradors que integrin l’equip.

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DELS 5 INSCRITS A LA PRIMERA FASE
QUE HAN DE SER CONVIDATS A PRESENTAR PROPOSICIONS A LA
SEGONA
Els criteris, i la corresponent puntuació, en base als quals han de ser seleccionats pel
jurat, els 5 inscrits convidats a competir, amb les seves propostes, a la segona fase són:
a) Explicació de l’experiència professional en obres similars (màxim 25 punts):
-

Es valorarà l’experiència en edificis d’ús cultural i interès historicoartístic situats
a centres urbans amb una puntuació màxima de 15 punts.
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-

Es valorarà l’experiència en edificis d’ús cultural amb una puntuació màxima de
5 punts.
Es valorarà l’experiència en edificis amb interès historicoartístic amb una
puntuació màxima de 5 punts.

b) Qualificació de l’experiència professional en obres similars (màxim 50 punts):
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-

Es valorarà la qualitat arquitectònica del projecte o projectes presentats amb una
puntuació màxima de 10 punts.
Es valorarà l’adequació del projecte o projectes presentats a l’entorn urbà amb
una puntuació màxima de 10 punts
Es valoraran les qualitats compositives i formals del projecte o projectes
presentats amb una puntuació màxima de 10 punts.
Es valoraran els criteris d’estalvi energètics aplicats al projecte o projectes
presentats amb una puntuació màxima de 10 punts.
Es valoraran la coherència i factibilitat constructives del projecte o projectes
presentats amb una puntuació màxima de 10 punts.

c) Composició de l’equip de treball (màxim 25 punts):
-

-

Es valorarà la coherència i experiències conjuntes de l’equip en relació a la
redacció i direcció de projectes similars al que és l’objecte del concurs amb una
puntuació màxima de 10 punts.
Es valorarà l’experiència individual de cadascun dels membres col·laboradors de
l’equip en relació a la redacció i direcció de projectes de similars característiques
amb una puntuació màxima de 15 punts.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR ELS PARTICIPANTS A LA
SEGONA FASE DEL CONCURS DE PROJECTES
A la segona fase del concurs de projectes, els 5 participants seleccionats, en un termini
mínim de 35 dies naturals, hauran de presentar les seves propostes tècniques i, per tal de
preservar el secret de la seva autoria, de forma anònima, amb el lema que, lliurement,
triï cada concursant. Aquests hauran de ser especialment curosos amb aquesta condició
de manera que la inclusió del nom del concursant o d’altra especificació que permeti la
seva identificació, comportarà l’exclusió immediata del concurs.
Les diferents propostes tècniques hauran de presentar-se amb l’esmentat lema i sota el
títol PROPOSTA TÈCNICA CORRESPONENT A LA SEGONA FASE DEL
CONCURS DE PROJECTES PER A L’ADJUDICACIÓ DE SERVEIS
D’ARQUITECTURA RELACIONATS AMB EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE
LA CASA PASTORS COM A SEU DEL MUSEU D’ART MODERN I
CONTEMPORANI DE GIRONA i hauran de contenir els següents documents:
-

Memòria explicativa i justificativa de la proposta i dels seus pressupost i termini
d’execució, tot plegat condensat en un màxim de 3 pàgines a una sola cara
format DIN A4.

$3529$7

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

DOC_ID: 5405732

Annex Resolució: JGL 16/06/17 - AN - PPT
CONCURS PROJECTES

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 19/06/2017 09:55

Codi de verificació: AR8H3-PGRO0-PPTTV
Data d'emissió: 19 de junio de 2017 a les 15:38:02
Pàgina 8 de 9

SIGNAT

,'(17,),&$'25(6

'2&80(17

$OWUHV SSWFRQFXUVSURMHFWHV
6,*1$785(6

$/75(6'$'(6

&RGLGHYHULILFDFLy%.36-:$&&'8(
'DWDG HPLVVLyGHMXQLRGHDOHV
3jJLQDGH

&Ñ3,$'(/'2&80(1725,*,1$/ 5HI%.36-:$&&'8(&)&'$%''%')% JHQHUDGDDPEO DSOLFDFLyLQIRUPjWLFD)LUPDGRF(OGRFXPHQWHVWj6,*1$70LWMDQoDQWHOFRGLGHYHULILFDFLySRGHXFRPSURYDUOD
YDOLGHVDGHODVLJQDWXUDHOHFWUzQLFDGHOVGRFXPHQWVVLJQDWVDO DGUHoDZHEFRGLGHYHULILFDFLy&69

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 2670768 AR8H3-PGRO0-PPTTV 561CD7BD1F7BEA03A29FED95332BA1188F11D7B9 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

-

(67$7

(OGRFXPHQWKDHVWDWVLJQDWSHU
&DSGHVHUYHLGH3URMHFWHVL2EUHVGH$-817$0(17'(*,521$6LJQDW

Plànols i d’altres documents gràfics de la proposta condensats en un màxim de 3
pàgines a una sola cara format DIN A3. S’inclouran les plantes, els alçats, les
seccions, detalls, quadres de superfícies i els gràfics, imatges o d’altra
documentació que pugui ajudar a la comprensió de la proposta.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES A LA
SEGONA FASE
Les cinc propostes presentades a la segona fase del concurs seran puntuades, amb un
màxim de 100 punts de manera que en resulti guanyadora la que més punts assoleixi.
Els criteris en base als quals seran valorades i, en definitiva, en base als quals
s’adjudicarà el contracte, són els següents:
a)
-

Proposta tècnica (màxim 75 punts)
Qualificació de la proposta arquitectònica amb un màxim de 20 punts
Adequació de la proposta al programa funcional amb un màxim de 20 punts.
Coherència i factibilitat constructives de la proposta amb un màxim de 20 punts.
Optimització de l’edifici que es proposa pel que fa a les seves eficiències
ambiental i energètica, pel que fa a la seva facilitat de manteniment i pel que fa
al cicle de vida del materials prescrits, amb un màxim de 15 punts.

b) Adequació de la proposta metodològica en la determinació i control del
pressupost de l’obra, amb un màxim de 25 punts. Es valorarà la metodologia
utilitzada per a la quantificació econòmica dels pressupost. Aquesta metodologia
haurà de permetre conèixer i controlar els costos amb la màxima precisió durant
tot el procés i valorar les decisions de projecte dins el marc econòmic limitat de
l’actuació. Del que es tracta, en definitiva, és de demostrar que la proposta
formulada podrà ser executada, en la seva integritat, amb els 4.480.000 €, IVA
inclòs, previstos per a la rehabilitació de l’edifici.
CONSTITUCIÓ DEL JURAT
Com ja s’ha assenyalat, un jurat constituït a l’efecte serà qui haurà de fer les valoracions
tant per a la selecció dels 5 arquitectes o equips d’arquitectes que han de passar a la
segona fase com per la tria, dins d’aquesta, de la proposta l’autor o autors de la qual han
de ser els adjudicataris del contracte.
El jurat podrà sol·licitar informes puntuals en matèries concretes, especialment en els
camps:
- Anàlisi de pressupostos per tal de vetllar per la veracitat i coherència de les
propostes rebudes en relació al pressupost disponible.
- Anàlisi museogràfic per tal de vetllar per la funcionalitat de la proposta i el
compliment de la legislació específica de museus.
- Anàlisi de les instal·lacions i de la seva complexitat.
- Anàlisi de la proposta des dels punts de vista de l’interès historicoartístic de
l’edifici i de la seva ubicació dins l’àmbit del Pla Especial del Barri Vell.
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