Àrea de Presidència
Subdirecció d’Edificació

DICTAMEN
Resoldre el concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció
d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la
redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de
l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“Rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca” (P17EI1998)
Exp. núm. 2017/0012464
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió
de data 18 de desembre de 2017 (ref. registre 696/17), es va aprovar l’expedient
del concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una
proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la
redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica
de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“Rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca” (P17EI1998), amb un pressupost total d’un milió trescents disset mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs, més
dos-cents setanta-sis mil set-cents cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims
(276.753,75 €), en concepte del 21% d’IVA. El pressupost total inclou el
pressupost de les indemnitzacions als participants seleccionats que no resultin
guanyadors del concurs per import de dotze mil euros (12.000,00 €), IVA exclòs, i
el pressupost de la contractació dels serveis abans relacionats per import d’un
milió tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs.
2. En la mateixa sessió, la Junta de Govern va acordar la tramitació del concurs de
projectes de referència mitjançant procediment restringit a cinc participants, amb
més d’un criteri de valoració, subjecte a regulació harmonitzada, en la modalitat
establerta a l’article 184.2.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), i
va aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de bases del concurs de
projectes i de clàusules administratives particulars que hauran de regir la
contractació dels serveis esmentats.
3. La licitació del concurs de projectes es va publicar en el perfil del contractant i en
el BOPB, en data 10 de gener de 2018, en el DOUE, en data 11 de gener de
2018, i en el BOE, en data 18 de gener de 2018.
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4. El 21 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 de la fase 1
(sol·licituds de participació, capacitat i solvència mínima) de tots els sol·licitants,
acordant requerir a aquells que havien de fer esmenes. Un cop fetes les esmenes
requerides, tots els sol·licitants van ser admesos a prendre part en el present
concurs.
5. El 28 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de la fase 1
(criteris de selecció dels participants) presentat per tots els participants en el
concurs de projectes.
6. El 25 d’abril de 2018, es va fer públic l’informe del Jurat de valoració dels criteris
per a la selecció dels cinc participants, emès en data 24 d’abril de 2018.
7. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió
de data 14 de juny de 2018 (ref. registre 277/18), de conformitat amb la proposta
del Jurat, es va acordar seleccionar els cinc equips següents per a què
presentessin la proposta d’intervenció per a la rehabilitació i adequació de l’edifici
12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca:
1. Proposta d’UTE MANGADO Y ASOCIADOS, SL i SANABRIA & PLANASGALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI.
2. Proposta d’UTE BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS
ARQUITECTES, SLP.
3. Proposta d’UTE BONELL i GIL ARQUITECTES, SLP i RAVETLLAT
ARQUITECTURA, SLP.
4. Proposta d’UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SLP i
CALDERON FOLCH STUDIO, SLP.
5. Proposta d’UTE ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA, SLP.
8. El 26 de juny de 2018, es van enviar les invitacions als cinc equips seleccionats
per a presentar la proposta d’intervenció, establint que el termini màxim per a la
seva presentació, seria el 17 de setembre de 2018.
9. El 12 de desembre de 2018, es va fer públic el veredicte del Jurat que intervé en
el concurs de projectes de referència, el qual es transcriu literalment:
“Veredicte del concurs de projectes mitjançant procediment restringit a cinc
concursants per a la selecció d’una proposta d’intervenció que ha de servir de
base per a contractar la redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, el projecte d’activitats ambientals i la posterior
direcció d’obra de la «Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de
l’Escola Industrial com a centre de recerca»
Exp. núm. 2017/0012464
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Concurs de projectes: Procediment restringit a cinc concursants, amb intervenció de
jurat, promogut per la Subdirecció d’Edificació que ha de servir de base per a contractar
els serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència
energètica de l’edifici, el projecte d’activitats ambientals i la posterior direcció d’obra de
la «Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca».
Assumpte: Veredicte del concurs de projectes a partir de la documentació presentada
pels licitadors, d’acord amb els criteris de selecció establerts a la clàusula 2.7 d'aquest
plec.
El 8 d’octubre de 2018 el jurat va obrir la documentació i va deliberar sobre les cinc
propostes presentades, els lemes de les quals són:
• Biocenosi sota els umbracles
• Idibisti
• Pati dinàmic
• Thoreau
• Restaurar rehabilitar
El jurat es va tornar a reunir el 24 d’octubre de 2018 per a acabar de deliberar.
D’acord amb la clàusula 2.7 del Plec de bases i clàusules administratives particulars
que regeixen aquest concurs de projectes, els criteris de selecció dels participants són
els que es transcriuen a continuació, fins a un màxim de 100 punts:
1. Qualitat arquitectònica de la proposta (40 punts)
a. Qualitat arquitectònica: Es valorarà conjuntament la qualitat dels espais, els
disseny i l’estratègia del projecte (fins a 24 punts).
b. Criteris d’intervenció en els elements històrics de l’edifici i integració de la
nova arquitectura en l’edifici existent (fins a 8 punts).
c. Relació de l’equipament amb l’entorn i amb la ciutat (fins a 4 punts).
d. Elements arquitectònics innovadors (fins a 4 punts).
2. Programa funcional (35 punts)
a. Adequació del programa d’usos proposat als requeriments funcionals i
claredat en la zonificació dels diferents usos (fins a 18 punts).
b. Modularitat i flexibilitat (fins a 6 punts).
c. Plantejament dels sistemes d’instal·lacions i reserva dels espais necessaris
(fins a 6 punts).
d. Eficiència de la distribució proposada i facilitat de promoció de les relacions
internes entre els usuaris (fins a 5 punts).
3. Criteris ambientals (8 punts)
a. Contribució a la sostenibilitat mediambiental per damunt de l’estricte
compliment normatiu, amb la voluntat de tendir cap a un edifici de consum
energètic gairebé nul (fins a 8 punts).
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta (8 punts)
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a. Relació entre els sistemes constructius proposats i els criteris de manteniment
de l’edifici (fins a 4 punts).
b. Justificació dels costos de manteniment de l’edifici a curt i llarg termini (fins a
4 punts).
5. Adequació econòmica de la proposta (5 punts)
a. Viabilitat econòmica de la proposta en relació amb el cost previst: es dona la
màxima puntuació a la proposta que presenta l'anàlisi de costos més ben
justificada (fins a 5 punts).
6. Utilització de la metodologia BIM (4 punts)
a. Modelització i parametrització del projecte amb la metodologia BIM. Es valora
cada proposta en funció del grau de definició del model i la seva utilitat tant
pel que fa al procés d’execució de la rehabilitació de l’edifici com al
manteniment i explotació posteriors, un cop finalitzada l’obra (fins a 4 punts).
La proposta ha de detallar:
• Descripció dels criteris del procés de modelització, categorització d’objectes,
taxonomia de nivells de les diferents disciplines que desenvolupen l’arquitectura,
les estructures i les instal·lacions.
• Descripció del criteris de modelització de la informació i, segons disciplina, amb
LOD200 (Level of Development), com a mínim per a la fase de disseny, i
LOD300 fins a LOD400 per a la fase d’execució i obra acabada (as-built).
• Descripció del procés de control de qualitat del model natiu i de l’IFC per a
garantir els estàndards del BIM i la compatibilitat amb els diferents programaris i
versions concretes.
Sistema de valoració:
Descripció

Fins a ... punts

Nivell de categorització i classificació dels objectes

1,00

Nivell de desenvolupament de la modelització de les diferents
disciplines

2,00

Control de qualitat

1,00

Per a valorar aquesta millora s'han d'acreditar la titulació i l'experiència del personal
de l’equip, la disposició dels mitjans i les instal·lacions necessàries per a treballar en
entorns BIM.
Seguidament es recullen les valoracions tècniques i les puntuacions, juntament amb les
explicacions i els aclariments oportuns que, d’acord amb els criteris establerts en el
plec de bases del concurs, han fet els membres del jurat.
Biocenosi sota els umbracles
1. Qualitat arquitectònica: 32 punts
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a. Qualitat arquitectònica: 20 punts
La proposta del projecte es basa en la creació de dos grans umbracles on es
desenvolupa i relaciona l'edifici. Per a permetre l'entrada de llum i aire a la planta
soterrani es buida la planta dels patis. Al final del pati es generen dos volums de
connexió —molt contundents—, on se situen les sales i els elements de comunicació.
Cal destacar que aquests volums tanquen i redueixen excessivament les dimensions
del pati. La creació dels nuclis de comunicació adherits a l'eix central redueix encara
més la dimensió del pati.
La planta soterrani mostra un excés d’espais de circulació i una organització ordenada
de les àrees de treball, cosa que permet una adaptació a altres programes com a
possibles canvis que es poden produir amb el pas del temps. L’excés d’espais de
circulació es compensa amb l’addició de les peces dels testers i l’ampliació del cos
central, que tanquen els patis i redueixen la llum del recinte. La planta baixa i les
superiors respecten l’estructura existent, de manera que la intervenció estructural de la
proposta busca una certa simplicitat. A les dues primeres plantes aquesta simplicitat
s’articula per àmbits, tancats per un costat i oberts per l’altre, de manera que la
circulació interior és un espai obert amb llum diferida de l’exterior. En canvi, no passa el
mateix a la segona planta, on els recorreguts es fan entre espais tancats i, per tant, la
percepció de la llum es redueix.
b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 6 punts
L'obturació del pati amb els cossos adossats al final disminueix la presència de les
façanes. Tanmateix, els tancaments verticals d'aquests cossos, que repliquen
l'umbracle, adquireixen un protagonisme excessiu. S'aposta per continuar els patis de
Rubió fins a la planta soterrani, i és més dubtosa la voluntat de crear una façana nova a
la secció de les voltes de Guastavino.
c. Relació amb l’entorn: 3 punts
Es valora molt favorablement la nova organització i l'entrada a l'edifici. L’eliminació
d'una de les escales permet crear un nou espai de relació, molt fluid entre l'edifici i la
ciutat, la qual cosa resol adequadament el canvi d'eix entre l'edifici i el vestíbul del
carrer del Comte d'Urgell, però ignora la possibilitat de relacionar-se a través del
passatge.
d. Elements arquitectònics innovadors: 3 punts
La inserció de l'umbracle millora el sistema de funcionament climàtic de l'edifici, però
aquesta actuació, tot i ser favorable, no es pot considerar una proposta innovadora.
2. Programa funcional: 29 punts
a. Adequació al programa funcional: 16 punts
La proposta s'adequa als requeriments proposats. La creació de dos nous volums als
extrems dels patis genera un nou circuit de circulació en forma de vuit que afavoreix les
relacions i comunicacions dels usuaris. L'espina dorsal de l'edifici amb els accessos
principals queda reforçada per la superposició de la nova circulació.
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L’accés principal incorpora l’espai d’una de les actuals escales del soterrani, que
s’enderroca per a resoldre el control d’accés. Es proposen dos accessos verticals
principals i dos de secundaris, millor posicionats els primers que els segons, i es
potencia l’escala com a recorregut vertical principal.
b. Modularitat i flexibilitat: 5 punts
Es crea un recorregut en forma de vuit amb dos nous volums que tanquen els patis i
incorporen els accessos secundaris. Així augmenten les possibilitats de distribució dels
espais i no se'n mostra l'impacte compositiu en el volum exterior de Rubió. El doble
accés de cada nau permet organitzacions més flexibles.
c.

Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 4 punts

L'edició disposa d'uns patis, com a passos d'instal·lacions verticals de grans
dimensions que permeten el bon funcionament de les instal·lacions.
Els terres tècnics ajuden a arribar a cada lloc de treball, amb la corresponent versatilitat
de treball. Es proposa un sistema separatiu i de recuperació d'aigües d'alta eficiència:
-

Descripció estàndard i sistema molt convencional, amb refredadores i caldera de
gas de condensació (en funció dels costos).
Distribució de calor-fred per ventilovectors, que, si no hi ha cel ras, pot generar
soroll, moviments d’aire i impacte arquitectònic.

d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 4 punts
La proposta de circulacions, l'eix central i l'umbracle faciliten les interrelacions entre els
usuaris. Els esquemes són favorables, però falta cohesió entre els elements. Cal
assenyalar que en certes èpoques l'umbracle es farà servir menys.
3. Criteris ambientals: 4 punts
a. Contribució a la sostenibilitat: 4 punts
La transformació dels patis en umbracles afavoreix el microclima de l'edifici durant les
èpoques caloroses. En general, es considera que l'edifici millora l'estat climàtic.
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 7 punts
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 4 punts
El projecte denota un gran rigor en els esquemes proposats, amb tecnologies
conegudes que no fan cap proposta fora de límits. Els esquemes de distribució són
clars i senzills. El projecte és coherent i correcte i segueix uns estàndards determinats.
b. Justificació dels costos del manteniment: 3 punts
Les instal·lacions estan concentrades i controlades, i permeten una accessibilitat fàcil i
un control senzill.
5. Adequació econòmica de la proposta: 4 punts
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 4 punts
Compleix els requisits sol·licitats.
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6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts
Compleix els requisits sol·licitats.
Idibisti
1. Qualitat arquitectònica: 33 punts
a. Qualitat arquitectònica: 22 punts
Cal destacar l'esforç per posar en valor l’antiga planta de telers i rescatar l'edifici
projectat per Rubió i Bellver. Com a estratègia de projecte, es recuperen al màxim els
pilars de la planta soterrani que no suporten càrregues estructurals. L'accés principal es
fa des del carrer del Comte d'Urgell, però no soluciona la fluïdesa de l’accés, ja que es
manté el mateix esquema, molt poc funcional. El projecte distribueix els espais de la
manera següent: dues naus per al Barcelona Institute of Science and Technology
(BIST) i dues per a la resta d'institucions. Aquesta distribució fa difícil la flexibilitat dels
espais de treball, i en redueix la modularitat. L'espai central té dos nuclis de
comunicacions verticals i cada nau té un altre nucli de comunicació intern.
Aquesta proposta és la que ofereix una major quantitat d’espai a la planta soterrani i
recupera íntegrament la nau de Can Batlló. Es respecten les transformacions
estructurals de l’ampliació de Rubió i Bellver i es recuperen les lluernes verticals que
donen als espais oberts. La planta té l’avantatge de disposar d’un pas transversal que
es converteix en l'espai de relació i comunicació de l’edifici.
El més encertat de la proposta és el respecte a l’arquitectura existent, ja que es
preserva l’evolució soferta per l’edifici al llarg de la història com a patrimoni a preservar.
La proposta té una gran maduresa arquitectònica, en mantenir un concepte totalment
actual d’entendre la restauració com una actitud de servei davant de qualsevol lluïment
personal, en benefici d’una economia de mitjans.
b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 7 punts
La intervenció fa un èmfasi especial en la recuperació de l'espai soterrat, cobreix els
patis oberts als anys vuitanta i recupera els pilars i les entrades de llum, de manera que
es transforma en l'espai emblema de l'edifici. Als patis es col·loquen uns tendals per a
crear un espai d'ombra a l'estiu. Cal destacar l'interès per a recuperar els pilars de fosa
que no es troben sobre les càrregues de les naus superiors.
Les plantes superiors mostren l’esforç de fer passos oberts entre les dependències de
les naus transversals i disposen d’una llum diferida de les façanes laterals, cosa que
ofereix una organització versàtil del projecte. El tancament de lones en els patis dona
una qualitat ambiental, ja que temperen les condicions climàtiques. Això permet fer
servir els patis com a espais de relaxació en certes èpoques de l’any.
c. Relació amb l’entorn: 2 punts
El projecte no proposa cap estratègia contundent de relació amb l'entorn i la ciutat ni
amb el recinte, i rebutja la possibilitat d'obrir l'edifici al carrer del Vent. Cal destacar
l'actuació de jardineria al pati que envolta la planta soterrada.
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d. Elements arquitectònics innovadors: 2 punts
Es proposa la utilització de sistemes constructius amb un alt grau d'industrialització,
com fusteries laminades, taulers HPL, peces prefabricades de formigó, sostres de
fibres vegetals, etc. En general, els elements proposats s'utilitzen normalment en
l'àmbit de la construcció.
2. Programa funcional: 27 punts
a. Adequació al programa funcional: 14 punts
L’organització es basa en les naus actuals, amb l'estructura vertical interna i l'accés
central. L’accés principal resulta insuficient: no hi ha espai per al control d’accés ni per
a una bona gestió de fluxos.
Es proposen dos accessos verticals principals clars i quatre de secundaris, amb
preponderància de l’ascensor, que fa de l’escala un accés marginal. Amb la voluntat de
mantenir les dues escales de baixada, no es dona cap solució satisfactòria a la
funcionalitat de l’accés principal, i es considera que la disposició del tancament vidrat
per davant de la portalada resulta artificial i desproporcionat per a les funcions que
intenta integrar.
b. Modularitat i flexibilitat: 4 punts
Com s'ha comentat, la divisió del projecte amb naus redueix la versatilitat de la
proposta.
c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 6 punts
El plantejament de les instal·lacions es favorable per a aconseguir un equilibri global de
l'edifici. La implantació de sistemes de gestió afavoreix el control i la flexibilitat de les
instal·lacions. La utilització d'uns sistemes de distribució amb canals tècnics, tot i ser
correcte, no permet la versatilitat que altres sistemes poden donar a l'edifici.
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 3 punts
El projecte assumeix, d'entrada, la dificultat d'inscriure un projecte funcional complex en
un edifici en forma d'hac, i opta per configurar quatre mòduls independents en què els
diferents usuaris es relacionen al nivell de la planta soterrani (sala Guastavino). El
projecte de cada institució es desenvolupa en vertical i es considera que no genera
prou interrelació entre els usuaris.
3. Criteris ambientals: 6 punts
a. Contribució a la sostenibilitat: 6 punts
Es redueix la demanda (tendals + ventilació) sense gaire definició ni tractament de
l’embolcall. Les reduccions i les millores de les eficiències dels equips són genèriques,
sense fer aportacions sobre la normativa.
Es proposa una protecció solar dels patis poc creïble, amb tendals massa amples i alts,
i, probablement, amb un manteniment costós.
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 8 punts
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a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 4 punts
Es proposa la utilització de pocs materials, però de qualitat, amb un control acurat i una
posada en l'obra en sec. S'assenyala que la implantació d'un sistema de gestió i control
integrat pot afavorir el control i la sostenibilitat de la proposta.
b. Justificació dels costos del manteniment: 4 punts
Es fa una valoració estimada dels costos anuals de manteniment.
5. Adequació econòmica de la proposta: 5 punts
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 5 punts
Compleix els requisits sol·licitats.
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts
Compleix els requisits sol·licitats.
Pati dinàmic
1.Qualitat arquitectònica: 37 punts
a. Qualitat arquitectònica: 22 punts
La creació i transformació del pati en un espai de relació i comunicació de totes les
plantes és l'eix vertebral d'aquesta proposta i el que la destaca respecte de la resta. El
pati es converteix en un umbracle amb lluernes com a espai de transició entre l'interior i
l'exterior que s'adapta a les diverses situacions del nostre clima. Cal destacar el pati
perimetral i la seva relació amb els edificis que l'envolten. Es permet que l'anell de la
planta soterrani sigui continu i es fa un estudi molt acurat de la vegetació autòctona per
a evitar que sigui un espai d'evacuació. Els espais interiors i exteriors que es generen
són de gran qualitat i fomenten el treball i les relacions entre els usuaris de les diverses
institucions. L’obertura de la planta soterrani modifica substancialment la proposta
inicial de Guastavino. Es proposen dos sistemes estructurals alternatius: l'un proposa
enderrocar la coberta i dissenyar-ne una de nova que sostingui els forjats intermedis (la
qual cosa suposa modificar la funció dels pilars, que es transformarien en tensors, però
no es valora la repercussió de traslladar les càrregues a la fonamentació, ni les
implicacions estructurals que això representa). El segon sistema es decanta per la
prudència i manté l’estructura actual. Per tant, cal utilitzar el que representi un cost
econòmic menor en funció de la dotació econòmica disponible.
Finalment, cal destacar que el tancament del pati amb panells de vidre que
transparenten l’organització primitiva és una solució de gran subtilesa, ja que permet
preservar visualment la composició volumètrica inicial al mateix temps que millora
tèrmicament el recinte per mitjans naturals.
b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 7 punts
El projecte proposa una actuació valenta, però alhora curosa, respecte dels dos edificis
existents, no tant per a crear-ne un tercer de nou, sinó per a fusionar-los de manera
més articulada.
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S'aposta per continuar els patis de Rubió fins a la planta soterrani; en el tractament del
tall s'explica que es tracta d’una secció de l’edifici original i no d’una façana.
Es fa una resposta contundent i articuladora al problema del doble eix d’accés entre els
edificis Guastavino i Rubió. Per tal d’alliberar l’espai necessari, s'elimina una de les
dues escales originals (mal situada en el projecte de Rubió) per a connectar amb el
soterrani.
Es proposa eliminar els ampits alts actuals de les finestres del pati com a millora
funcional i de connexió visual.
c. Relació amb l’entorn: 4 punts
La proposta redefineix l'accés des del carrer del Comte d'Urgell: en primer lloc, genera
uns elements informatius i de reclam situats a cada costat de l'entrada principal que
informen sobre les diverses entitats i les seves activitats. Seguidament refà l'accés amb
l'eliminació d'una de les dues escales que tapa una de les dues portes, i genera un nou
espai de recepció i control. La proposta soluciona de manera elegant i coherent un punt
important de l'edifici, i resol el canvi d'eix entre l'edifici de Rubió, la plaça coberta i la
ciutat. L'obertura del pati al carrer del Vent aconsegueix un segon accés directe a
l'espai d'interrelació, facilita la integració de l'edifici dins el conjunt de l'Escola Industrial,
i ofereix una nova façana exterior, que l'edifici actual no té.
Es proposa recuperar les terrasses residuals de la PB i dotar-les de contingut, tot i que
no hi ha proposta per a la part frontal (ara molt malmesa) al carrer del Vent.
També es proposa la millora —i continuïtat perimetral— del pati anglès, la vegetació i el
paviment, sense detallar el tractament de les sortides de la PB.
d. Elements arquitectònics innovadors: 4 punts
El pati i el seu sistema de passeres i accessos són l'element innovador del projecte. La
coberta pot ser un hivernacle a l'hivern i un umbracle a l'estiu. També es transforma en
un sistema de captació d'energia. La possibilitat d'obrir la coberta com un element
regulador del clima i de l'entorn és més elaborada que en les altres propostes
2. Programa funcional: 35 punts
a. Adequació al programa funcional: 18 punts
Els accessos verticals principals es traslladen als patis amb escales en tots els
recorreguts, mentre que els grups d’ascensors resten clars però discrets i es facilita el
desplaçament interessant i relacional per l’edifici, sobretot a PS-PB-P1.
b. Modularitat i flexibilitat: 6 punts
El projecte parteix de la idea d’espais de diferents mides que es relacionen, i no tant del
programa concret de les entitats que s’hi instal·laran. Això dona una perspectiva d’ús
molt més interessant.
La proposta diferenciadora és l’accés central pel pati, amb recorreguts transversals (a
cota) i longitudinals (escales) de connexió que multipliquen les opcions distributives.
Tots els espais poden tenir accés diferenciat des dels grans vestíbuls dels patis.
L'accés des del pati permet articular un sistema de mòduls mínim amb diversos
sistemes d'agrupació, i fa l'edifici molt eficient. El mòdul permet agrupar el sistema per
projectes, equips, etc.
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c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 6 punts
Es disposa d'un sistema de producció base amb geotèrmia i un de producció punta
amb aerotèrmia, per a aprofitar l’eficiència de la geotèrmia en la major part del consum i
tractar les puntes amb bombes de calor aire-aire per a reduir l’espai necessari i el cost
inicial d’inversió. Pel que fa a la distribució, hi ha dues explicacions: volum d’aire
variable i/o ventiloconductors o inductors, cosa que representa una falta de coherència.
S’ha pensat en el sistema DALI per a la modularitat de l'enllumenat.
En general es tracta d’una proposta actual i s’adapta a les necessitats de modularitat i
eficiència.
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 5 punts
El pati és el centre de relació dels usuaris del recinte: és una zona de treball en xarxa,
però també de descans. Des d'aquesta zona s'accedeix a les oficines i a altres zones
de treball.
3. Criteris ambientals: 8 punts
a. Contribució a la sostenibilitat: 8 punts
La proposta tendeix a aconseguir un edifici amb un consum quasi zero mitjançant
diverses estratègies d'actuació. L'estratègia bàsica és procurar reduir la despesa
energètica, i l'aparició del pati fa que les façanes internes redueixin dràsticament les
pèrdues tant a l'estiu com a l'hivern. També es proposen altres estratègies: equips de
cabal variable, alta eficiència, entrada de llum natural, etc. Aquesta proposta, juntament
amb l'aportació fotovoltaica, aconsegueix un conjunt unitari i molt eficient.
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 7 punts
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 4 punts
Es proposen materials amb baixes necessitats de manteniment: a les zones existents
es conserven el ferro, la fosa i la coberta ceràmica; a les noves, s'instal·len fustes
laminades certificades, acer, etc. L'agrupament dels espais tècnics i la sectorització de
l'edifici permeten un manteniment fàcil i un control senzill.
La justificació respecte de la seguretat contra els incendis (consideració del pati com a
espai exterior i tractament dels recorreguts d’evacuació) és clau en la versemblança del
projecte, però caldrà detallar-la durant la redacció i verificar-la des d’un bon
començament.
b. Justificació dels costos del manteniment: 3 punts
Es descriuen força acuradament els processos de manteniment de l'edifici a curt i llarg
termini. Cal destacar que la flexibilitat de la proposta permet una transformació dels
espais i una adaptació del programa al pas del temps.
5. Adequació econòmica de la proposta: 4 punts
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 4 punts
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El projecte es pot resoldre amb costos raonables, si es renuncia al canvi de sistema
estructural de l’edifici de Rubió. Per contra, l’aprofitament del pati com a espai de
circulació millora molt les ràtios d’eficiència de la planta i permet incrementar l’espai
disponible per a la recerca, en eliminar part de les circulacions de l’edifici actual.
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts
Compleix els requisits sol·licitats.
Thoreau
1. Qualitat arquitectònica: 30 punts
a. Qualitat arquitectònica: 19 punts
La proposta presentada aposta per recuperar la imatge de la planta soterrada que
Rafael Guastavino va projectar com a sala de tissatge per a cobrir el pati amb un vidre i
transformar-lo en un gran hivernacle. Aquesta proposta té un cost molt elevat, ja que
cal buidar la coberta i els forjats per a eliminar tots els pilars que sostenen part de
l'edifici. És una proposta força controvertida pel desequilibri en els beneficis de
recuperar la integritat de l'arquitectura de Guastavino, en considerar-la un valor absolut
que condiciona tot el projecte.
La proposta d’eliminar els pilars centrals de les naus de Rubió es resol correctament
amb uns canvis constructius ben desenvolupats, però tot el procés constructiu no es
tradueix en una millora de l’espai general de l’edifici. Les distribucions, el programa i el
cost econòmic no fan necessaris aquest tipus de proposta.
b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 6 punts
El criteri d'intervenció, com ja s'ha destacat, és la recuperació de la imatge de la planta
soterrani, un gran espai de treball; en un segon lloc es deixa l'ampliació que es va dur a
terme posteriorment.
c. Relació amb l’entorn: 3 punts
Cal ser conscient que la posició de l'edifici és força complexa, però la proposta no resol
la relació i la connexió entre el centre de recerca, la plaça coberta d'accés i la ciutat. Els
accessos són els mateixos que tenim actualment. L'edifici s'articula a partir de l’eix
central: surt des de la plaça coberta al costat del carrer del Comte d'Urgell, travessa
l'edifici, es crea un pont —difícil de construir pel desnivell de l'edifici— i utilitza els
accessos de l'Edifici 25 com espai de pas. És, doncs, una proposta que cal ser
treballada en secció, ja que és força incompatible sobretot pel desnivell del terreny i la
utilització d'usos diferents als del concurs.
L'organització de la planta baixa té una gran oferta d’espais tancats, amb molts passos
de circulació que no reben llum i dificulten les relacions entre les diferents àrees.
d. Elements arquitectònics innovadors: 2 punts
Com a element innovador es proposa l'hivernacle, que es transforma en un espai de
relació i de cotreball. A aquest espai, però, li falta cohesió amb la resta de components
de l'edifici. És un espai al qual s'hi ha d'anar, cosa que dificulta la idea proposada.
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Tanmateix, el pla de vidre és una solució encertada, ja que visualment conserva la
volumetria inicial i els espais dels patis guanyen en qualitat com a espais de relació, tot
i que no es matisa com es ventila el recinte.
2. Programa funcional: 27 punts
a. Adequació al programa funcional: 14 punts
Els diversos usos es distribueixen per les plantes i les entitats tenen els serveis
dispersos. Per exemple, el Barcelona Institute of Science and Technology ocupa la
meitat de la planta soterrada, una part de la primera i tota la tercera. Aquesta proposta
dificulta la interrelació de les feines de l'entitat.
Es proposa un accés vertical central a la unió actual de les dues naus amb una escala
oberta. La posició i el nombre d’ascensors no semblen els adequats per a un edifici
d’aquestes dimensions.
La proposta de circulacions en vuit millora la connectivitat actual.
b. Modularitat i flexibilitat: 4 punts
L'eliminació dels pilars de les plantes baixa, primera i segona permet un espai lliure i
diàfan de distribució. Tot i això les distribucions proposades han de ser més coherents i
no s'han de centrar en la simple resolució d'un programa que pot variar molt fàcilment.
c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 6 punts
Es proposen uns grans nuclis verticals de distribució de les instal·lacions. Les plantes
tenen un gran fals sostre per a distribuir la varietat de serveis, i a la planta soterrada es
proposa un gran terra tècnic.
La proposta de les instal·lacions és eficient i adequada al tipus d’edifici: producció de
calor i fred per geotèrmia, amb compensació d’injeccions de calor i fred al sòl, i puntes
de fred amb refredadores aire-aigua, distribució per aire amb volum d’aire variable
(VAV) per a eliminar ventiladors (soroll) i filtres (manteniment) als espais d’oficines. El
sistema permet l’aportació d’aire 100% exterior (amb recuperadors de calor) per a
millorar les condicions ambientals interiors. A la planta soterrani s’opta per un terra
radiant i l'aportació de renovació pel sòl.
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 3 punts
La distribució d'una mateixa entitat en plantes no contínues dificulta el funcionament i fa
augmentar els desplaçaments. El pati és l'eix de comunicació i relació, però cal anar-hi
expressament. L'espina de distribució és realment l'espai de relació i comunicació de
l'edifici. S'utilitza un sistema de bomba de calor geotèrmica i un gran espai per a les
sales de producció i distribució a la planta coberta.
3. Criteris ambientals: 6 punts
a. Contribució a la sostenibilitat: 6 punts
La proposta de sostenibilitat ambiental és molt bona i coherent. Es demostra com pot
funcionar l'edifici en les diverses èpoques de l'any i com es pot tendir a un edifici amb
un consum quasi nul. Cal considerar com a punt crític l'enderroc de la coberta i els
forjats, la qual cosa generarà una gran quantitat de residus de considerable cost
ambiental i econòmic.
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4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 7 punts
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 3 punts
La proposta és coherent: materials inicialment assimilables als existents i materials
nous reciclats, reciclables i d'alta durabilitat. Cal considerar, però, que la solució de
substituir la coberta i els fotjats de Rubió genera una gran quantitat de residus que cal
considerar.
b. Justificació dels costos del manteniment: 4 punts
S'analitzen els costos d'una manera global i es proposa reduir a llarg termini les
despeses del cicle de vida dels materials.
5. Adequació econòmica de la proposta: 2 punts
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 2 punts
Tot i que es desenvolupa un esquema econòmic, no està clar si el cost de l'enderroc de
la coberta i els forjats estan clarament incorporats i són econòmicament viables.
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts
Compleix els requisits sol·licitats.
Restaurar rehabilitar
1. Qualitat arquitectònica: 30 punts
a. Qualitat arquitectònica: 18 punts
El projecte planteja una intervenció discreta en els aspectes formals però contundent
en els constructius. En destaca la substitució completa de l’estructura de l’edifici Rubió,
per tal d'eliminar els pilars centrals i recuperar la imatge de la sala de pilars de fossa de
Guastavino. L'operació és costosa i de lenta execució, i no aporta grans avantatges a
l’interior de l’edifici, segons les distribucions plantejades. És una solució complexa que
implica desfer els reforços proposats per Rubió i Bellver per a recuperar l'estructura de
pilars de fundació.
b. Criteris d’intervenció al patrimoni: 6 punts
La proposta respecta l'embolcall dels edificis de Rubió i Bellver i pretén recuperar la
planta enterrada com a estratègia de disseny. El resultat final és una proposta que no
troba solucions mes enllà d'una actuació estructural molt costosa i una distribució
correcta dels espais.
c. Relació amb l’entorn: 3 punts
El projecte proposa dos accessos: el principal per la porta sota la plaça porticada i un
de nou pel passatge. La proposta no té una comunicació coherent per aquest accés ja
que només disposa d'una escala i no està connectat amb l'eix central de comunicació
de l'edifici. El centre de control i informació és al centre de l'edifici, separat dels
accessos. Es troba a faltar una major coherència amb el funcionament de l'edifici.
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d. Elements arquitectònics innovadors: 3 punts
No s'hi aprecien elements arquitectònics innovadors més enllà de l'intent d'alliberar els
pilars de la planta soterrada, amb les dificultats constructives i econòmiques que això
pot representar.
2. Programa funcional: 25 punts
a. Adequació al programa funcional: 14 punts
La proposta de doble accés, quotidià i principal, sembla innecessària. La situació del
primer accés planteja greus problemes funcionals: manca de connectivitat amb les
circulacions internes de l’edifici, espais insuficients per al control i l’acreditació, i
dificultats d’accessibilitat Tanmateix, la proposta resol la ubicació de les tres entitats: el
projecte està estructurat en vertical i cada entitat té un conjunt de quatre plantes.
b. Modularitat i flexibilitat: 4 punts
Amb el nou sistema estructural amb bigues Boyd s'aconsegueixen plantes
completament diàfanes, que permeten distribuir l'espai lliure (segons els comentaris ja
fets anteriorment).
c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 4 punts
La proposta planteja la utilització de la coberta com a centre de producció i uns nuclis
verticals de distribució de l’energia produïda. Cada planta té un sistema de distribució
pel sostre. A la planta soterrada es distribuirà pel terra tècnic proposat. La proposta
presenta un plantejament clàssic, però vàlid.
El sistema es fonamenta en la utilització de bombes de calor i refredadores aire-aigua,
climatitzadors per planta i distribució per aire, i recuperadors de calor en l'aire primari
de ventilació. En l’esquema apareixen també calderes de gas.
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 3 punts
Després d'estudiar el projecte, l'únic espai de relació apreciable és el nucli central, un
espai correcte però insuficient per a les institucions.
3. Criteris ambientals: 3 punts
a. Contribució a la sostenibilitat: 3 punts
El plantejament ambiental es basa en una visió de la sostenibilitat en termes
d’eficiència, i en concret d’eficiència econòmica. La justificació que els costos més
importants d’un edifici són els salaris trasllada la responsabilitat ambiental fora de
l’àmbit de l’arquitectura: si les actuacions tenen tan poc pes ambiental, potser no cal
esmerçar massa recursos a millorar-les. A més, s'obvia l’important efecte dels edificis
en la generació de gasos d’efecte hivernacle.
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 6 punts
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 3 punts
Es justifica el manteniment dels materials actuals, però es proposa fer una intervenció
constructiva i arquitectònica molt costosa, que es contraposa als criteris de sostenibilitat
assenyalats.
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b. Justificació dels costos del manteniment: 3 punts
S'estimen els possibles costos, que es relacionen amb les decisions bàsiques de
disseny del projecte.
5. Adequació econòmica de la proposta: 2 punts
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 2 punts
Encara que es desenvolupa un esquema econòmic, cal dubtar que el cost de l'enderroc
de la coberta i els forjats estiguin clarament incorporats i siguin econòmicament viables.
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts
Compleix els requisits sol·licitats.
S’expressa tot seguit la motivació de la puntuació obtinguda per cadascun dels
participants:

1 Qualitat arquitectònica
a. Qualitat arquitectònica: espais,
disseny i estratègia de projecte
b. Criteris d'intervenció:
elements històrics i estratègia del
projecte
c. Relació de l'equipament amb
l'entorn i la ciutat
d. Elements arquitectònics
innovadors
2 Programa funcional
a. Adequació del programa
d'usos proposat als requeriments
plantejats
b. Modularitat i flexibilitat
c. Plantejament dels sistemes
d'instal·lacions i reserva d'espais
necessaris
d. Eficiència de la distribució i
facilitat de promoció de les
relacions internes
3 Criteris ambientals
a. Contribució a la sostenibilitat
per damunt del compliment
normatiu

Puntuació
40

Biocenosi
sota els
umbracles
32

24

20

22

8

6

4

Thoreau
30

Restaurar
rehabilitar
30

22

19

18

7

7

6

6

3

2

4

3

3

4
35

3
29

2
27

4
35

2
27

3
25

18
6

16
5

14
4

18
6

14
4

14
4

6

4

6

6

6

4

5
8

4
4

3
6

5
8

3
6

3
3

Idibisti

Pati dinàmic
33
37

8

4

6

8

6

3

Justificació de la sostenibilitat
4 de la proposta

8

7

8

7

7

6

a. Relació entre els sistemes
constructius i els criteris de
manteniment de l'edifici

4

4

4

4

3

3
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b. Justificació dels costos de
manteniment de l'edifici a curt i
llarg termini
Adequació econòmica de la
5 proposta
a. Viabilitat econòmica de la
proposta en relació amb el cost
previst
Utilització de la metodologia
6 BIM
a. Incorporació de la
modelització i parametrització
del projecte
PUNTUACIÓ TOTAL

4

3

4

3

4

3

5

4

5

4

2

2

5

4

5

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4
100

4
80

4
83

4
95

4
76

4
70

Després de deliberar, el jurat del concurs destaca l’alt nivell de les propostes
presentades pels cinc equips i emet el veredicte següent:
Primer: Establir l’ordre final dels participants seleccionats per a la segona fase
del concurs amb intervenció de jurat per a contractar la redacció del projecte
bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica de l’edifici, el projecte
d’activitats ambientals i la direcció d’obra posterior de la rehabilitació i adequació
de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca.
En ordre decreixent, l’ordre dels projectes i la puntuació és la següent:
LEMA

TOTAL

Puntuació

100

1 Pati dinàmic

95

2 Idibisti

83

2 Biocenosi sota els umbracles

80

3 Thoreau

76

4 Restaurar rehabilitar

70

Segon: Declarar el projecte presentat amb el lema «Pati dinàmic» com a
guanyador del concurs amb intervenció de jurat per a contractar la redacció del
projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica de l’edifici, el
projecte d’activitats ambientals i la direcció d’obra posterior de la rehabilitació i
adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de
recerca.
Tercer: Concedir les indemnitzacions a les propostes presentades amb els
lemes:
Idibisti
Biocenosi sota els umbracles
Thoreau
Restaurar rehabilitar”
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10. En la mateixa sessió, de data 12 de desembre de 2018, es va procedir a
l’obertura del sobre 2 de la fase 2, on s’incloïa el lema de cada candidat.
Començant pel lema guanyador, el resultat va ser el següent:
1
2
3

4
5

Sobre 1: PATI DINÀMIC, corresponent a la proposta d’UTE formada per les
societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS
ARQUITECTES, SLP.
Sobre 2: IDIBISTIS, corresponent a la proposta d’UTE formada per les
societats BONELL I GIL, ARQUITECTES, SLP i RAVELLAT
ARQUITECTURA, SLP.
Sobre 3: BIOCENOSI SOTA ELS UMBRACLES, corresponent a la proposta
d’UTE formada per les societats ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA,
SLPU i BATLLE i ROIG, ARQUITECTURA, SLP.
Sobre 4: THOREAU, corresponent a la proposta d’UTE formada per les
societats DATA ARQUITECTURA ENGINYERIA, SLP i CALDERON FOLCH
STUDIO, SLP.
Sobre 5: RESTAURAR GUASTAVINO REHABILITAR RUBIÓ, corresponent
a la proposta d’UTE formada per les societats MANGADO Y ASOCIADOS,
SL, SANABRIA & PLANAS GALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO,

Fonaments de dret
1. El present expedient es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat amb la
Disposició Transitòria primera, paràgraf primer d’aquesta llei, es regeix pel Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. L’article 184.2.a) del TRLCSP regula els concursos de projectes organitzats en el
marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis.
3. L’article 188 del TRLCSP regula la decisió del Jurat i l’adjudicació del concurs de
projectes.
4. L’article 323 del TRLCSP regula la constitució de la Mesa de Contractació en
Jurat, en els concursos de projectes.
5. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al
Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
pluriennals quan la seva durada sigui superior a quatre anys.
6. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposen els
apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
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competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018,
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm.
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents:
ACORDS
Primer.- DECLARAR guanyador del concurs, de conformitat amb el veredicte emès el
12 de desembre de 2018 pel Jurat que intervé en el concurs de projectes per a la
selecció d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació
de la redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica
de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca” (P17EI1998), al lema PATI DINÀMIC, corresponent a la proposta
d’UTE formada per les societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb NIF
B61828398, i FORGAS ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235.
Segon.- DECLARAR com a finalistes els candidats amb els lemes i noms d’empresa
que es relacionen a continuació, d’acord amb l’ordre de classificació següent:
2. IDIBISTIS, de la proposta d’UTE formada per les societats BONELL I GIL,
ARQUITECTES, SLP i RAVELLAT ARQUITECTURA, SLP.
3. BIOCENOSI SOTA ELS UMBRACLES, de la proposta d’UTE formada per les
societats ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE i ROIG,
ARQUITECTURA, SLP.
4. THOREAU, de la proposta d’UTE formada per les societats DATA
ARQUITECTURA ENGINYERIA, SLP i CALDERON FOLCH STUDIO, SLP.
5. RESTAURAR GUASTAVINO REHABILITAR RUBIÓ, de la proposta d’UTE
formada per les societats MANGADO Y ASOCIADOS, SL, SANABRIA & PLANAS
GALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO,
Tercer.- DISPOSAR una indemnització de tres mil euros (3.000,00 €), IVA exclòs, més
sis-cents trenta euros (630,00 €) en concepte del 21% d’IVA, resultant un import total
de tres mil sis-cents trenta euros (3.630,00 €), IVA inclòs, per a cada un dels quatre
equips declarats com a finalistes, que suposa un import total de catorze mil cinccents vint euros (14.520,00 €), IVA inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/10420/93310/22706 del pressupost vigent.
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Quart.- PUBLICAR el resultat del concurs al perfil del contractant de la Diputació de
Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que disposa
l’article 154 del TRLCSP.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els participants en la licitació, amb
indicació dels recursos procedents.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2017/0012464

Objecte

Resoldre el concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció
d'una proposta d'intervenció que servirà de base per a la contractació de la
redacció del projecte bàsic i d'execució, certificació d'eficiència energètica de
l'edifici, projecte d'activitats ambientals i posterior direcció d'obra de la
Rehabilitació i adequació de l'edifici 12 del Recinte de l'Escola Industrial com
a centre de recerca (P17EI1998)

Destinataris - CIF/DNI

BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP - B61828398
FORGAS ARQUITECTES SLP - B64571235
1903000632 - 14.520,00€ IVA inclòs
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Intervenció General
Ser. Contractació
Secció Administrativa; CM/ia ext. 49457
AJG 696/2017

SUBDIR. EDIFICACIO
Subdir. Edificacio
D0506SE02 Serveis restringit
Dictamen resolució concurs projectes selecció una proposta intervenció per
contractació redacció projecte bàsic i executiu, certificació eficiència
energètica, projecte ambiental i direcció obra Rehabilitació i adequació edifici
12 Recinte Escola Industrial com a centre recerca

Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Responsable directiu Servei
Promotor
Intervenció General

Signatari
CPISR-1 C Josep Castella Cabeza
(accidental)
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Acte
Proposa

Data acte
01/03/2019, 08:31

Informat de
conformitat (f.l.p.)

06/03/2019, 14:22

Diputat/ada delegat/ada

Jordi Martí Galbis (SIG)

Proposa

07/03/2019, 12:56

Secretària General

CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

Dona fe de
l'aprovació de
l'acord

14/03/2019, 12:09
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