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INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS DE REHABILITACIÓ A LA SEU DE
GIRONA
En aquest apartat hi trobaràs tota la informació referent al Concurs per a l?adjudicació del
projecte bàsic i executiu i l?estudi de seguretat i salut per a l?adequació i millora dels
tancaments de l?escala i dels espais relacionats amb ella pel que fa a l?accessibilitat i
l?eficiència ambiental i energètica de la seu de la Demarcació de Girona del COAC.
Des de la informació sobre la presentació del concurs i les actes del jurat, fins a les notícies
que es facin ressò de tot el procés.
Documentació
Bases del concurs[1]
Reportatge fotogràfic [2]
Documentació tècnica de l?estat actual de l?edifici[3]
Actes del Jurat
23.03.2015.- Acte de l'obertura dels sobres presentats en primera fase al concurs per a
l'adjudicació del projecte bàsic i executiu i l'estudi de seguretat i salut per a l'adequació i
millora dels tancaments de l'escala i dels espais relacionats amb ella pel que fa a
l'accessibilitat i l'eficiència ambiental i energètica [4].
Arquitectes seleccionats a la 1a fase del concurs
MODALITAT A
Harquitectes Àrea Productiva, SLP i Santi Vila Planells
Monteserrat Nogués Teixidor
Esteve Terrades Muntañola
Feu i Godoy Arquitectes SLP
MODALITAT B
Xavier Cornejo
David Pereira
Resultat del Concurs

COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DEL CONCURS PER A L?ADJUDICACIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I L?ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A
L?ADEQUACIÓ I MILLORA DELS TANCAMENTS DE L?ESCALA I DELS ESPAIS
RELACIONATS AMB ELLA PEL QUE FA A L?ACCESSIBILITAT I L?EFICIÈNCIA
AMBIENTAL I ENERGÈTICA.
El Jurat del Concurs de referència va reunir-se el passat dia 12 de juny per valorar les sis
propostes presentades anònimament pels participants seleccionats. Després de debatre al
respecte de les diferents opcions possibles, i en atenció als criteris de valoració recollits al
plec de bases administratives que regia el procediment, es va escollir com a guanyadora la
proposta presentada amb el LEMA EIXERA.
La resta de propostes varen quedar ordenades com segueix:
SOL I OMBRA
EUREKA
HIVERNACLE
OSMOSI
PRET A PORTER
El dimecres 17 de juny es va convocar l?acte públic d?obertura de lemes. Un cop oberts els
sobres 3 es va poder verificar la identitat dels participants que és la que s?indica a
continuació:
EIXERA ? XAVIER CORNEJO MATA
SOL I OMBRA ? H ARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA SLP I SANTI VILA PLANELLS
EUREKA ? FEU I GODOY ARQUITECTES SLP
HIVERNACLE ? ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA
OSMOSI ? MONTSERRAT NOGUÉS TEIXIDOR
PRET A PORTER ? DAVID PEREIRA MARTINEZ
Es conclou per tant que el guanyador del concurs és l?arquitecte XAVIER CORNEJO MATA
que s?ha presentat amb el lema EIXERA.
Notícies
03.02.15 Convocatòria de Concurs a la Demarcació de Girona.[2]
Aparicions en premsa
27.02.2015 [5]El Col·legi d'Arquitectes treu a concurs la rehabilitació del seu edifci
de la Pia Almoina[6], Diari de Girona
[7]
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