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INFORME
1. Descripció de les fases d’obra
CARLES BUSQUETS ROSICH
En aquest apartat descriu amb una estructura clara les fases de les obres. No
obstant això, no preveu la fase d’obra de les diverses instal·lacions a fer i/o ampliar
les existents, per la qual cosa tampoc preveu l’afectació dels serveis al
funcionament de la residència.

Posteriorment i un cop executades les noves escales proposades a la nova
distribució de la residència, exposa que es podran utilitzar aquestes per poder
accedir a l’obra i les actuals, mantenint-les fins gairebé al final de l’obra, per poder
ser utilitzades pels usuaris de la residència.
Pel que fa als aspectes informatius i no limitatius que es podran incloure s’observa
el següent:





No identifica ni exposa cap fase crítica.
No exposa cap necessitat específica a considerar
No adopta cap mesura de prevenció de molèsties
Pel que fa al manteniment de la mobilitat ordinària i accessibilitat als
equipaments durant l’obra (Residència, Centre de Dia, CAP), tal com s’ha
exposat anteriorment s’utilitzaran en els primeres fases les escales interiors de
la residència per accedir a l’obra tant pels treballadors com el material, així com
de l’ascensor. A més, durant la demolició de les escales actuals en fases i en
cas d’emergència, es preveu provisionalment habilitar un pas d’evacuació que
comunicarà amb les noves escales per l’interior d’una habitació.
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En les primeres fases d’obra, corresponent a la realització de l’estructura (pilars,
sostres, coberta i escales), manifesta que l’accés a l’obra es realitzarà per les
escales interiors de la residència i que caldrà concretar amb els responsables del
centre quina escala i quin ascensor es podran utilitzar, així com els horaris
d’entrada i sortida de treballadors i materials.

Ajuntament de
La Selva del Camp

Per tant, la descripció de les fases d’obra no és completa i entenem que amb
aquesta proposta d’accessibilitat en algunes fases d’obra es veurà afectada en
algun moment la mobilitat de la residència, com també l’activitat al habilitar un pas
d’evacuació en cas d’emergència per dues habitacions.
JOSEP MARTÍ BORRÀS
En aquest apartat desenvolupa l’execució de les obres. A més, en l’apartat 4 de la
memòria tècnica, així com en el plànol annex es comprova la realització d’obres
per la modificació d’alguns espais a la planta baixa i primera, per tal d’atendre les
necessitats amb l’increment de places de residents.
Aquestes modificacions contemplen l’ampliació d’alguns espais (cuina, bugaderia,
vestidors, sala de rehabilitació...), redistribució d’altres espais (morgue, zona de
manualitats, motricitat, perruqueria,...) creació de nous espais (espai de net i brut)
Pel que fa als aspectes informatius i no limitatius que es podran incloure s’observa
el següent:





Detalla com a fases crítiques durant l’obra el punt de fase d’obra on es
connectaran les instal·lacions existents amb les noves (climatització,
electricitat, aigua, ACS, ventilació, evacuació d’aigües residuals,...), de manera
que caldrà preveure i coordinar la seva execució amb l’activitat de la residència
per causar la mínima afectació a aquesta.
No exposa cap necessitat específica a considerar
No adopta cap mesura de prevenció de molèsties
Pel que fa al manteniment de la mobilitat ordinària i accessibilitat als
equipaments durant l’obra (Residència, Centre de Dia, CAP), exposa que
s’habilitarà una accés exterior a la planta segona pels treballadors i materials i
així no interferir amb l’accessibilitat ni amb l’activitat de la residència.

Per tant, la descripció de les fases d’obra no és del tot completa i entenem que
l’accessibilitat i l’activitat de la residència no es veurà afectada durant l’execució de
les obres a la planta segona, però no s’ha previst l’afectació durant les obres que
afectaran en els modificacions a la planta baixa i primera de la residència.
2. Acompliment dels requisits tècnics i legals d’una residència assistida
CARLES BUSQUETS ROSICH
Revisada la relació de normativa tècnica a complir es comprova que enumera
normativa que ha tingut en compte a la proposta d’ampliació de la residència els
diferents espais que composaran aquesta, així com els requisits i prescripcions
mínimes que han de complir.
Tot i amb això, enlloc indica les ràtios emprades i/o la norma considerada. En
definitiva, no queden acreditades les ràtios que defineix la normativa corresponent.
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JOSEP MARTÍ BORRÀS
En aquest apartat enumera la normativa tècnica general de compliment i també
justifica el compliment de la proposta d’ampliació de la residència amb les
condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials que
determina l’Annex I del Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim
d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, de manera que queda
acreditada l’ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat superior
a 25 residents.
Així doncs, queda acreditat el compliment de les ràtios permeses.
3. Nombre, tipus i descripció de les habitacions
CARLES BUSQUETS ROSICH
En aquest apartat proposa 27 habitacions individuals i 4 habitacions dobles amb
bany inclòs, on es preveu una ampliació de 35 places. També es descriuen aquests
tipus d’habitacions, així com la seva composició i funcionalitat. A més proposa dos
unitats de convivència.
En conclusió, aquest apartat queda acreditat amb l’exposat a la documentació
presentada i cal destacar les dues alternatives que proposa per les habitacions
individuals, una amb bany compartit per cada dos convivents, essent aquests
espais més amplis pels usuaris i permetent l’accés al personal als armaris i banys
sense molestar als residents, i l’altra amb bany individual per cadascun

En aquest apartat proposa 2 habitacions individuals amb bany inclòs i 17
habitacions dobles, on es preveu una ampliació de 36 places. També es descriuen
els tipus d’habitacions, així com la seva composició i funcionalitat.
En conclusió, aquest apartat queda acreditat amb l’exposat a la documentació
presentada.
4. Proposta orientativa de la distribució de la planta
CARLES BUSQUETS ROSICH
La proposta orientativa de distribució de la planta segona ocupa tot l’edifici i la
divideix en dos unitats de convivència totalment independents. Cada unitat de
convivència està composta de les seves habitacions, el seu menjador-estar i la
seva terrassa (aquestes darreres dependències orientades a sud). A l’interior de la
planta es troben la zona de vestidors de personal.

Plaça Major, 4 - Telèfon 977 84 40 07 - Fax 977 84 47 14 - 43470 LA SELVA DEL CAMP
http://www.laselvadelcamp.cat

Codi Validació: A6573KH5FZFNCPYMTDEXNKF9C | Verificació: https://laselvadelcamp.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

JOSEP MARTÍ BORRÀS
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A més, preveu dues noves escales exteriors per tal de donar compliment a les
amplades exigies el CTE-DB-SI, fet que comportarà la demolició de les existents.
També es preveuen les afectacions previstes a les plantes inferiors.
Pel que fa a les habitacions, es preveu un nombre 27 habitacions individuals i 4
habitacions dobles, tot i que a la proposta de distribució de la planta es
comptabilitzen 25 habitacions individuals i 5 habitacions dobles
Així doncs, es valora bé la proposta de distribució de la planta, tanmateix no es
compleix amb el nombre mínim d’habitacions dobles que estableix el plec de
clàusules administratives particulars: les habitacions es distribuiran les places de
nova creació entre habitacions dobles (mínim 50%) i habitacions individuals.
JOSEP MARTÍ BORRÀS
La proposta orientativa de distribució de la planta segona ocupa tot l’edifici, on
gairebé 1/4 part és ocupada per una terrassa i al resta esta composta per les
habitacions, un menjador, una sala d’estar, la zona de personal (vestidors) i les
zones comunes.
També es preveuen les afectacions previstes a les plantes inferiors amb la
modificació d’alguns espais a la planta baixa i primera, així atendre les necessitats
amb l’increment de places de residents.
Aquestes modificacions contemplen l’ampliació d’alguns espais (cuina, bugaderia,
vestidors, sala de rehabilitació...), redistribució d’altres espais (morgue, zona de
manualitats, motricitat, perruqueria,...) creació de nous espais (espai de net i brut).

Així doncs, es valora bé la proposta de distribució de la planta i compleix amb el
nombre mínim d’habitacions dobles que estableix el plec de clàusules
administratives particulars: les habitacions es distribuiran les places de nova
creació entre habitacions dobles (mínim 50%) i habitacions individuals.
5. Conclusió en relació a la viabilitat de les obres
CARLES BUSQUETS ROSICH
Preveu un cost estimat d’1.249.500,00 € (IVA no inclòs) per la realització de 1380
m2 d’obra nova, 50 m2 d’elements a reformar i 40 m2 de terrassa exterior.
Pel que fa la funcionalitat de l’edifici resultant, tot i que s’exposa en l’apartat
antecedents es valora. En aquest apartat cal destacar la proposta de funcionalitat
basada en dues unitats de convivència totalment independents (on cada unitat
disposa del seu menjador-estar, terrassa i habitacions) i el model Housing (similitud
al concepte de llar).
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Pel que fa a les habitacions, es preveu un nombre 2 habitacions individuals i 17
habitacions dobles.
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Així doncs, es valora bé aquest apartat.
JOSEP MARTÍ BORRÀS
Preveu un cost estimat d’1.405.000,00 € (IVA no inclòs) per la realització de 1300
m2 d’obra nova, 400 m2 d’elements a reformar.
Amb relació a la viabilitat de les obres justifica que l’estructura de l’edifici està
prevista i preparada per al remunta d’una planta més, de manera que facilitarà el
treball de la nova estructura.
A més, la nova planta preveu que sigui autònoma pels residents i tingui tots els
serveis pel seu funcionament diari a la mateixa planta sense necessitat de
desplaçaments verticals.
També es preveu que la part nova es construeixi amb la màxima eficiència
energètica (aïllaments a l’evolvent, fusteria exterior, control solar amb lamel·les
orientables, energies renovables per la producció ACS, calefacció i refrigeració,
enllumenat amb làmpades de baix consum i detectors de presència).
Així doncs, es valora bé aquest apartat.
PUNTUACIÓ TOTAL
ARQUITECTE
Carles Busquets Rosich

Josep Martí Borràs

4

6

4

7

7

6

7

12

4

4

26

35

1. Descripció de les fases d’obra
2. Acompliment dels requisits
tècnics i legals d’una residència
assistida
3. Nombre, tipus i descripció de
les habitacions
4. Proposta orientativa de la
distribució de la planta
5. Conclusió en relació a la
viabilitat de les obres
TOTAL PUNTUACIÓ

Aquest és el nostre informe que sotmetem a la consideració de la Mesa de
Contractació de l’Excm. Ajuntament de la Selva del Camp.

La Selva del Camp, a la data de la signatura electrònica
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MEMÒRIA TÈCNICA
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Els tècnics de la mesa de contractació

Josep Lluís Esporrin Molas
Enginyer Tècnic

Montserrat Daroca Ferran
Arquitecta Tècnic Municipal
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Aleix Cama Torrell
Arquitecte Assessor

