EXP SCPE-SG-2019-08
CONCURS DE PROJECTES RESIDÈNCIA
MOLINS DE REI

ACTA DE LA SEGONA REUNIÓ DEL JURAT DEL CONCURS DE PROJECTES
PER SELECCIONAR LA MILLOR I MÉS IDÒNIA PROPOSTA PER A DUR A TERME
LA CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE 102 PLACES I CENTRE DE DIA DE 20
PLACES A MOLINS DE REI
Data: 14 d’octubre de 2020
Hora: 9:45 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Molins de Rei

MEMBRES ASSISTENTS
XAVI PAZ PENCHE, Alcalde ( PRESIDENT)
ESTHER OLIVARES MARTINEZ, Cap de Negociat de Serveis Socials
ALFONSO JAVIER GARCÍA LÓPEZ, Cap de Negociat d’instal·lacions tècniques
Arquitectes designats per l’Ajuntament
CARLES BUSQUETS
JOSEP ABULÍ DOMÈNECH ( SECRETARI)
JOAN TORRAS JAREÑO
Arquitectes designats pel COAC
CARLA HABIF HASSID BOZZO
JOSEP MIÀS GIFRE
CRISTIAN VIVAS MILLARUELO

ALTRES ASSISTENTS
CRISTINA LLAGOSTERA Sánchez, Directora de la Llar d’Avis.
REMEI AMORES RODRÍGUEZ, TAG de SSJJ.
L’Alcalde-President del Jurat dóna la benvinguda als presents, agraint la seva
assistència.
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Es deixa constància que hi ha quòrum suficient per al desenvolupament de la sessió
del Jurat d’acord amb allò previst a les Bases del concurs, atès que es compleix la
necessària presència de la meitat més un dels membres, per tant per part del
President del Jurat es declara oberta la sessió.
Pren la paraula el secretari del Jurat que recorda als presents que l’objecte de la
sessió és la finalització de les tasques d’estudi, anàlisi i valoració de les ofertes
tècniques presentades en la segona fase del Concurs de Projectes per seleccionar la
millor i més idònia proposta per a dur a terme la construcció de la Residència de 102
places i Centre de Dia de 20 places a Molins de Rei, doncs prèviament a la sessió
d’avui, el Jurat ha pogut examinar-les.
La sessió conclourà amb l’encàrrec d’emetre el corresponent informe justificatiu de les
valoracions de les diferents propostes en el que es basarà l’elecció de la proposta
millor valorada, que es signarà i s’annexarà a aquesta acta, d’acord amb els criteris
establerts en la clàusula setzena de les Bases que regeixen el concurs:
En concret el jurat haurà d’examinar i valorar les propostes tècniques segons la
clàusula setzena, apartat Criteris avaluables subjectivament:
-Proposta arquitectònica
-Proposta organitzativa i de treball
Tot seguit s’inicien les deliberacions amb un diàleg obert, on el jurat posa de manifest
els punts que tindran més importància en les valoracions, seguin sempre els barems
de la clàusula setzena.
Es comparen les propostes tenint en compte diferents aspectes com ara la relació amb
l’entorn i la seva implantació, el tractament de les zones lliures o la distribució interior i
com aquesta recull el concepte de ACP (atenció centrada a les persones) premissa del
projecte. També es delibera sobre temes més concrets com ara la divisió en unitats de
convivència, els accessos i recorreguts interiors, la qualitat de les zones enjardinades
o l’ imatge exterior de l’edifici.
A les 10:50 h, s’incorpora a la reunió el Sr. Josep Miàs Gifre.
En aquest punt es fa una ronda en la que cada membre del Jurat enumera i argumenta
les seves propostes preferides.
A les 11:20 h, es fa un recés de la sessió.
A les 11:50 h, es reprèn la sessió.
Es procedeix a una valoració detallada de cada un dels apartats. Aquestes valoracions
detallades i la seva justificació es recullen a l’Informe de Valoració, que emetrà el Jurat
i s’annexa a aquesta acta per a la seva publicació.
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Com a resultat d’aquestes valoracions les puntuacions dels criteris avaluables
subjectivament son els següents:

Lema
Jardí
Com a casa
(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

Proposta
Proposta
TOTAL
arquitectònica
organitzativa
41,85
7,40
49,25
48,85
50,35
42,00
55,05

7,60
6,15
5,15
7,70

56,45
56,50
47,15
62,75

El jurat vol fer constar que la totalitat de les propostes superen àmpliament el llindar de
40 punts. Puntuació mínima, dels criteris subjectius, per poder ser adjudicatari del
present concurs. Això demostra l’alta qualitat de totes les propostes presentades.
Així doncs, i per unanimitat, el jurat resol declarar com a la proposta millor valorada
la presentada amb el lema FLEXO, amb una puntuació de 62,75.
A criteri del Jurat aquesta proposta recull, de forma més complerta, les principals
premisses del concurs i dona solucions als reptes plantejats.
La seva implantació permet alliberar amplis espais. Proposa un jardí a sud, amb accés
des de el centre de dia, aula de manualitats, sala de rehabilitació i vestíbul d'entrada.
Resolt de forma correcta la zona d’accés, que el projecte anomena La Rambla,
combinant espais d'estada amb el transit rodat.
La distribució de la planta tipus s’organitza a partir de dues unitats de convivència ben
definides i compensades, control doble al centre, espais comuns i terrasses tot ben
organitzat i ampliable. Aquestes zones comuns presenten un pati interior que aporta
qualitat a l'espai, tot i que genera dubtes la vegetació representada al seu interior.
Recull el concepte ACP (atenció centrada a les persones), creant espais de
convivència ben dimensionats i agradables.
Finalment, com aspecte millorable, el jurat vol fer constar que troba necessari
concretar la façana i definir l’element finestra com a vincle de l’habitació amb l’exterior.
Considerar la façana no nomes com a pell o envolupant de l’edifici sinó com un
element més que pugui reforçar el caràcter de llar i reafirmar el model Housing dels
espais interiors.
Finalment el jurat vol destacar l’esforç de tots els equips, agraint la seva participació.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

EXP SCPE-SG-2019-08
CONCURS DE PROJECTES RESIDÈNCIA
MOLINS DE REI

No es plantegen més qüestions i el President del Jurat dóna per acabat l’acte a les
13:45 hores, quedant unit a l’expedient la documentació administrativa que
s’acompanya.
El President,

El Secretari,

XAVI PAZ PENCHE

JOSEP ABULÍ DOMÈNECH

Vocal,

Vocal,

ESTHER OLIVARES MARTINEZ

ALFONSO JAVIER GARCÍA LÓPEZ

Vocal,

Vocal,

JOAN TORRAS JAREÑO

CARLA HABIF HASSID BOZZO

Vocal,

Vocal,

JOSEP MIÀS GIFRE

CRISTIAN VIVAS MILLARUELO

Vocal,

CARLES BUSQUETS
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