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JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2

1.a.- Idoneïtat del procés d’execució de l'obra

punt. Màx.
EMPRESES

1

ONDARA
Arquitectura

1.b.- Idoneïtat del procés d’execució de la reposició de la urbanització,
zona verda i integració en el entorn

2.a.- Identificació dels punts crítics del projecte i l’obra i proposta de
resolució i planificació coherent

2.b.- Proposta de control de qualitat en la redacció del projecte

15,00

14,00

15,00

5,00

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Puntuació

15,00

14,00

15,00

5,00

Descripció correcte de les taques revellants a desenvolupar durant l'obra. Proposta de
processos coherents en relació al nou accés des del carrer Mare de Déu del Port, així
com a la zona de logística semisoterrada i l'actuació en el sostre de la sala de vendes
amb la corresponent afectació de l'espai públic de la plaça.

Es detecten els següents punts crítics:
- Interrelació entre divesrsos àmbits de l'actuació. CORRECTE
- Compatibilitat activitat Mercat. CORRECTE
Descripció coherent del procés d'execució de la urbanització de la nova zona d'accés,
- Planificació . ACCEPTABLE
tenint present l'afectació i reordenació de recorreguts per a vianants i usuaris del Mercat. - Optimització i eficència. Mantenimnet mínim. CORRECTE
Descripció correcte del procés d'execuciño de l'enjardinament i paviments de la plaça, així - Estalvi energètic. ACCEPTABLE
com els possibles serveis afectats.
Totes les propostes de resolució són correctes i coherents.

Es planteja la redacció d'un Pla d'Assefgurament de la Qualitat, així com l'analisi exhaustiu
de la documentació disponible, i la realització de les cales necessàries per a conèrixer la
composició i estat de conservació dels elements.

La planificació proposada és correcte.

Joan Manuel Llopis i Malleu
Director Serveis tècnics del IMMB
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