Informe de valoració tècnica de serveis de redacció del
projecte executiu de la substitució dels vidres para-sols de
la passera i consolidació de l’estructura exterior de l’edifici
de de la Incubadora Glòries, i posterior direcció d’obra,
coordinació de seguretat i salut, control de qualitat i
legalització. Exp: 36/21
Resum valoració.
La valoració de les propostes tècniques presentades ha estat realitzada per Manel Balsells,
Responsable de Manteniment, segons els criteris de puntuació especificats en el plec de clàusules
administratives, annex 3 – Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.
A la convocatòria de concurs obert per la redacció del projecte i direcció d’obra s’han presentat les
empreses, F87 ARQUITECTURA, INGENIERIA Y FACILITIES S.L.P. i TALLER DE ARQUITECTURA NINKASI
78 S.L. que han obtingut la següent valoració sobre un màxim de 50 punts:
1. F87 ARQUITECTURA, INGENIERIA Y FACILITIES S.L.P.: 45 punts
2. TALLER DE ARQUITECTURA NINKASI 78 S.L.: 25 punts

Manel Balsells Ortuño
Responsable de manteniment

Montse Charle Torre
Directora de Recursos Econòmics i SSGG

Barcelona, a 29 de setembre de 2021
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Criteris de judici de valor. Puntuació màxima 50 punts
Empresa: F87 ARQUITECTURA, INGENIERIA Y FACILITIES S.L.P
1.2. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, fins a 50
punts com a màxim.
1.2.1. Desenvolupar i optimitzar una proposta d’envolupant i cost aproximat de
l’execució. La proposta ha d’estar valorada justificant les partides. d’estar valorada
justificant les partides. D’una banda, es valorarà la qualitat arquitectònica de la
proposta, la definició i l’adequació dels materials proposats, el detall de descripció de
la proposta, així com la documentació gràfica que ajudi a entendre-la, la facilitat i el
mínim cost del manteniment posterior, i la facilitat de neteja. Valorar l’índex de
viabilitat d’execució, preservant l’estètica actual d’aquest edifici catalogat per
Patrimoni. D’altra banda, es valorarà que el cost de la proposta faci viable la seva
execució. Es considerarà completa i detallada si aporta una petita memòria de la
proposta, una definició dels materials, documentació gràfica i el cost de l’obra.
Màxim 30 punts.
Proposta:
F87 ARQUITECTURA INGENIERIA Y FACILITIES, S.L.P. presenta una proposta completa i
detallada que s’ajusta en qualitat als requisits de Barcelona Activa. Descriu la situació actual
i aporta una solució amb detalls constructius, complint els objectius de:
• Mínim impacte en la composició de la façana.
• Respecte de la modulació de l’estructura
• Minimització de la força del vent sobre la façana.
• Simplicitat de manteniment i neteja.
Per a la substitució dels vidres existents presenten una solució de malla tensada d’acer
inoxidable.
Aporten una metodologia del procés d’execució:
• Desmuntatge estructura i vidres existents, amb grua aranya.
• Muntatge estructura de suport.
• Muntatge de malla exterior.
La proposta va acompanyada d’un pressupost, complet i justificat, desglossat en capítols i
partides.
Resum:
L’empresa F87 ARQUITECTURA INGENIERIA Y FACILITIES, S.L.P. ha analitzat i donat
solució a la substitució dels vidres para-sol.
La proposta presentada és complerta, detallada, i s’ajusta en qualitat als requeriments
concrets del Plec de Prescripcions Tècniques.
Punts: 30
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1.2.2 Presenta un cronograma d’execució o diagrama de Gantt de l’obra basat en la
solució proposada, indicant els punts crítics que intervenen. Es valorarà el detall en
la definició de les diferents tasques d’obra, l’estudi en el solapament de tasques i la
identificació dels punts crítics. La proposta ha d’incloure un diagrama de Gantt.
Màxim 10 punts.
Presenta un diagrama de Gantt desglossat en tasques prèvies, desmuntatges i obra civil.
La descripció dels principals treballs a realitzar és detallada.
Resum:
L’empresa F87 ARQUITECTURA INGENIERIA Y FACILITIES, S.L.P. ha aportat un
cronograma complet.
La proposta és completa, detallada i viable temporalment. Contempla i temporalitza totes les
tasques a executar correctament, detectant els punts crítics.
Punts: 10

1.2.3 Experiència del redactor del projecte en treballs similars a l'objecte de
l'encàrrec, intervencions en façanes d’edificis protegits. Es valorarà el número de
projectes i el número d’obres similars a l'objecte de l'encàrrec. Es valorarà la
magnitud, la complexitat dels projectes i/o obres. La proposta ha d’incloure un llistat
dels projectes i obres, amb una breu descripció, fotografies i opcionalment algun
plànol; on es pugui entendre l’estat inicial i el resultat després de l’obra. Al llistat
d’obres caldrà indicar: dates, PEM, % d’autoria en la redacció del projecte o de
l’obra. Màxim 10 punts.

L’empresa F87 ARQUITECTURA INGENIERIA Y FACILITIES, S.L.P. ha aportat una relació
completa i detallada dels projectes i les obres executades, indicant l'import, les dates, el lloc
d'execució de les obres i breu memòria acompanyada d’un petit resum de la documentació
gràfica. Aporta 4 projectes, avalats pels seus corresponents certificats de bona execució. Dels
4 projectes, 1 és BCIN, 2 són Béns d’interès documental, i 1 és BCIL.
Punts: 5
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Criteris de judici de valor. Puntuació màxima 50 punts
Empresa: TALLER DE ARQUITECTURA NINKASI 78 S.L
1.2. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, fins a 50
punts com a màxim.
1.2.1. Desenvolupar i optimitzar una proposta d’envolupant i cost aproximat de
l’execució. La proposta ha d’estar valorada justificant les partides. d’estar valorada
justificant les partides. D’una banda, es valorarà la qualitat arquitectònica de la
proposta, la definició i l’adequació dels materials proposats, el detall de descripció de
la proposta, així com la documentació gràfica que ajudi a entendre-la, la facilitat i el
mínim cost del manteniment posterior, i la facilitat de neteja. Valorar l’índex de
viabilitat d’execució, preservant l’estètica actual d’aquest edifici catalogat per
Patrimoni. D’altra banda, es valorarà que el cost de la proposta faci viable la seva
execució. Es considerarà completa i detallada si aporta una petita memòria de la
proposta, una definició dels materials, documentació gràfica i el cost de l’obra.
Màxim 30 punts.
Proposta:
Taller de Arquitectura Ninkasi 78 S.L. presenta una proposta completa, consistent en la
substitució de l’envidrament per una malla metàl·lica d'acer inoxidable, sense substitució ni
reforç de l'actual estructura, només realitzant reparacions puntuals i l’adaptació per la fixació
de les teles.
Descriu la situació actual, els condicionants normatius, i aporta una solució amb detalls
constructius.
Aporta una descripció de les obres, detallant:
• Els mitjans auxiliars: la instal·lació de bastides tubulars.
• Els treballs a realitzar:
- Substitució del envidrament del para-sols per malla metàl·lica.
- Reforç i rehabilitació de les passeres.
- Adequació i reforç de les baranes de les passeres.
- Revestiments i acabats de zona afectada..
La proposta va acompanyada d’un pressupost desglossat en 5 partides, i detalls constructius
de la proposta.
Resum:
L’empresa Taller de Arquitectura Ninkasi 78 S.L. ha analitzat i donat solució a la substitució
dels vidres para-sol.
La proposta és completa, s’ajusta en qualitat al requisits de Barcelona Activa. El cost presentat
està justificat i fa viable la seva execució.
Punts: 25
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1.2.2 Presenta un cronograma d’execució o diagrama de Gantt de l’obra basat en la
solució proposada, indicant els punts crítics que intervenen. Es valorarà el detall en
la definició de les diferents tasques d’obra, l’estudi en el solapament de tasques i la
identificació dels punts crítics. La proposta ha d’incloure un diagrama de Gantt.
Màxim 10 punts.
L’empresa Taller de Arquitectura Ninkasi 78 S.L. no aporta proposta de cronograma, ni
diagrama de Gantt.
Resum:
La proposta no cobreix tots els requeriments de forma satisfactòria o no s’adequa als
requeriments específics de Barcelona Activa.
Punts: 0

1.2.3 Experiència del redactor del projecte en treballs similars a l'objecte de
l'encàrrec, intervencions en façanes d’edificis protegits. Es valorarà el número de
projectes i el número d’obres similars a l'objecte de l'encàrrec. Es valorarà la
magnitud, la complexitat dels projectes i/o obres. La proposta ha d’incloure un llistat
dels projectes i obres, amb una breu descripció, fotografies i opcionalment algun
plànol; on es pugui entendre l’estat inicial i el resultat després de l’obra. Al llistat
d’obres caldrà indicar: dates, PEM, % d’autoria en la redacció del projecte o de
l’obra. Màxim 10 punts.
L’empresa Taller de Arquitectura Ninkasi 78 S.L.no aporta experiència.
La proposta no cobreix tots els requeriments de forma satisfactòria o no s’adequa als
requeriments específics de Barcelona Activa. No aporta experiència en treballs similars.
Punts: 0
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