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1. Descripció del PCCB 

L’Hospital Sant Joan de Déu és un hospital dedicat a l'atenció integral de dones, nens i 

adolescents, i en l’actualitat un dels centres pediàtrics d’alta especialització més 

importants d’Europa.   

En aquest context, durant el primer semestre de l’any 2022 es posarà en marxa el 

Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB), un nou centre monogràfic al servei d'infants 

i adolescents amb càncer i les seves famílies. La instal·lació concentrarà, en un espai 

comú, els serveis assistencials adreçats al pacient que pateix un càncer del 

desenvolupament, així com els espais dedicats a la recerca. L'objectiu és atendre de 

manera més eficaç, eficient i adequada un gran volum de pacients (amb l’objectiu 

d’arribar a 400 de nous pacients a l'any), amb un equip assistencial altament 

especialitzat. 

Resulta estratègic per SJD incidir en aspectes com la persecució contínua de 

l'excel·lència clínica, la millora constant de l'experiència dels nostres pacients, de les 

nostres infraestructures, o la sostenibilitat del nostre model. Així mateix, no ens oblidem 

del nostre compromís amb la societat, i enfortim els nostres llaços amb la ciutadania, 

amb les institucions i, per descomptat, amb els que ens ajuden a desenvolupar el nostre 

projecte d'hospital: els nostres donants i amics. I finalment, continuem avançant per 

millorar la salut d'infants, joves i mares, potenciant la recerca i la innovació, la formació 

dels professionals sanitaris i la divulgació d'informació i recursos a pacients i famílies. 

Per aquests motius, el present projecte s’alinea completament amb l’estratègia de 

l’hospital. 

 

2. Naturalesa jurídica de la institució i del procediment 

L’entitat que convoca el concurs és l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, amb 

la col·laboració del Consorci del Parc Natural de  la Serra de Collserola (CPNSC) i del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

Tots els dubtes sobre el present plec de bases, així com les consultes que els 

participants puguin tenir sobre la documentació del concurs, hauran d’adreçar-se a la 

següent adreça de correu electrònic, abans del proper 31 d’agost: daniel.ibarz@sjd.es 

 

3. Necessitats del PCCB 

mailto:daniel.ibarz@sjd.es


Els pacients oncològics (infants i adolescents) i les seves famílies, quan acudeixen al 

PCCB, tenen la necessitat de passejar i relaxar-se, estar en contacte amb la natura, 

estimular-se sensorialment, jugar, contemplar la natura, compartir espais i recordar. És 

per això que creiem que l’adaptació de l’espai natural annex al PCCB pot permetre donar 

resposta a aquestes necessitats:  

Passejar i relaxar-se: caldria que els camins fossin delimitats per tal d’afavorir un o 

varis recorreguts i evitar el contacte directe amb la natura per tal de reduir riscos. Caldria 

disposar de mobiliari en zones tranquil·les, per tal d’afavorir el descans i la contemplació.  

En l’àmbit 29Co el mobiliari haurà de ser alineat als models del Parc. 

Estar a la natura: el gran repte és disposar d’un espai terapèutic que permeti estar a la 

natura sense contactar físicament amb la natura. Encara que s’ha d’evitar l’aigua 

estancada i les fonts (tant per motius sanitaris com per normativa del Parc), seria 

convenient simular elements naturals respectant els requeriments del 29Co.  A la zona 

que no es estrictament 29Co es podran realitzar altre tipus d’intervencions no 

condicionades per aquest espai.  

Estimular sensorialment:  seria interessant disposar de diferents textures al terra o a 

les baranes, per tal de poder-hi passejar descalç i gaudir de les sensacions que genera. 

També seria interessant disposar d’equipaments que es mouen amb el vent i generen 

sons relaxants (sonalls de vent, cortines, etc.).  

Jugar: equipaments pensats per a l’entreteniment de pacients amb diferents graus de 

mobilitat de fàcil desinfecció.  Els espais exteriors han d’estar condicionats per córrer, 

saltar, etc. També poden incloure jocs interactius convencionals o digitals per estimular 

la ment i els sentits dels pacients fora de l’àmbit 29Co. 

Contemplar la natura: es disposen de plantes i arbres autòctons, plantes aromàtiques 

o inclús plantes medicinals acceptades pel Parc Natural de Collserola. Hi trobem 

plaques o cartells informatius sobre les tipologies de plantes o els animals que hi habiten, 

per tal de que els pacients i famílies aprenguin curiositats sobre aquestes. 

Compartir espais: zona destinada a la reunió entre famílies o visites, amb taules i 

cadires d’exterior. 

Recordar: els espais de recordatori solen estar en espais naturals, íntims i aïllats, per 

tal d’afavorir que les famílies hi facin rituals per acomiadar se. Normalment disposen 

d’una placa, monument o cartell que permet la seva ràpida identificació i inclús algunes 

paraules de recordatori. 



Les persones que acudiran al espai naturalitzat seran infants i adolescents en teràpia 

oncològica, les seves famílies, professionals i voluntaris que acompanyin a aquests. 

Tenint en compte la tipologia dels potencials usuaris, s'haurien de tenir en compte les 

següents mesures a l’espai terapèutic: 

• Espais amplis sense barreres arquitectòniques que permetin el pas de cadires de 

rodes o la deambulació amb crosses o qualsevol altre dispositiu. Els espais exteriors 

han de ser amplis i s’ha d’ evitar que hi hagi barreres arquitectòniques per tal 

d’afavorir que el puguin gaudir pacients amb diferents graus de mobilitat. Els 

equipaments i mobiliari han de ser accessibles i la seva disposició també ha 

d’afavorir la mobilitat. 

• Valorar fer servir passos de fusta o d'estructures que estimulin la capacitat sensorial 

i auditiva, que puguin separar el pacient del contacte amb els elements naturals 

esmentats al punt anterior. 

• Evitar tenir contacte directe amb animals com ocells, rèptils, tortugues o rosegadors 

pel risc d'infecció per patògens tipus salmonel·la i per protecció de la pròpia fauna. 

• Usar materials per a cadires, balancins, jocs, superfícies mòbils o fixes, etc. que es 

puguin rentar i desinfectar amb productes químics, fora de l’àmbit qualificat  29Co. 

• Les famílies i professionals consideren que és essencial poder disposar de zones 

tant de sol com d’ombra. Preferiblement, l’ombra hauria de ser natural (provinent de 

la mateixa vegetació) tot i que podria ser generada artificialment. 

• Serà convenient la introducció d’una il·luminació artificial de seguretat que permeti 

sortir de l’Espai de Curació amb facilitat. 

 

4. Objecte del concurs 

Es tracta d’un concurs d’idees amb intervenció de Jurat en una fase, amb premis als 

cinc participants millor classificats. L’objectiu del concurs és afavorir la reflexió i 

l’aportació d’idees per a la transformació d’un espai natural que permeti un ús terapèutic 

per als pacients oncològics i les seves famílies.  

Es tracta, en definitiva, de rebre propostes relatives a l’adaptació de l’espai natural 

adjacent al PCCB així com de l’edifici d’aigües de Barcelona (només ens permeten fer 

modificacions toves). 

Les idees poden ser des d’elements genèrics d’organització, espacials, etc.,  que afectin 

la totalitat o part del centre o d’elements concrets i específics situats a l’espai natural 

com a l’edifici d’aigües de Barcelona 



 

5. Requeriments de l’espai. 

La proposta es desenvolupa dins de l’àmbit del Parc natural de Collserola i en un espai 

funcional, que esdevé el lloc real d'intercanvi entre les dinàmiques urbanes i les 

dinàmiques del Parc Natural.  

En relació a l’afectació directa al Parc Natural de la Serra de Collserola, el projecte 

incorpora sòls inclosos dins de l’àmbit territorial de l’espai natural protegit, qualificat 

amb la Clau 29co, sistema de Parc Forestal del Parc de Collserola. El límit del Parc 

coincideix amb l’àmbit territorial de la Xarxa Natura 2000. 

Al PEPNat s’incorpora el concepte d’espai funcional, que comprèn els terrenys situats 

fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les seves 

característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el compliment 

dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. L'espai funcional, 

s’entén com el límit entre les zones urbanes i les diverses àrees naturals que composen 

el Parc, que esdevenen el lloc real d'intercanvi entre les dinàmiques urbanes i les 

dinàmiques del Parc Natural. 

El solar es desplega en la solana de la vessant sota el dipòsit de les aigües de 

Finestrelles. És un terreny de molt desnivell encaixat entre dues torrenteres, una 

adjacent amb el parc i la pista d’esports i l’altre sobre les instal·lacions d’aigua. Just en 

el punt de trobada entre les dues torrenteres, es produeix el contacte entre el solar del 

nou Pediàtric Càncer Center i el solar en estudi pel concurs. Uns dels objectius principals 

d’aquest espai (Art. 62 de la normativa del PEPNat  - Pla Especial de Protecció del Medi 

Natural) són: 

• Reforçar els valors ecològics de la vora, atès que acaben condicionant la qualitat 

ecològica interna del Parc. 

• Reduir els riscos geològics, d’incendi i d’inundació en el punt de contacte entre 

la ciutat i l’espai natural i que tenen incidència sobre el propi espai protegit. 

• Minimitzar l’impacte i les pertorbacions sobre el Parc dels teixits urbans i les 

edificacions i potenciar la seva funció com a àrees de transició. 

• Donar continuïtat a la xarxa metropolitana d’espais lliures i corredors verds, per 

tal de generar una matriu estructurant que connecti la ciutat amb el Parc, facilitant 

l’accés a la Serra per mitjans no motoritzats. 

Actualment, l’àmbit  dels entorns de l’hospital de Sant Joan de Déu  es perfila com un 

espai amb un caràcter d’entrada a Collserola. Aquest caràcter d’entrada es manifesta 



pel valor que té aquest entorn com a zona de passejada cap a Collserola. Es tracta de 

passejades propiciades per la presència de diferents camins que parteixen de l’àmbit. 

Un dels principals objectius del Parc és el de re naturalitzar els espais limítrofes amb 

l’entorn urbà  respectant  el medi ambient i facilitant  les condicions per a la seva 

protecció. 

El projecte hauria de procurar minimitzar l’impacte sobre el Parc dels nous usos que es 

plantegin i procurar un encaix adequat de l’àmbit de contacte entre l’urbà i l’espai protegit, 

tot respectant al màxim les formacions, elements i valors naturals objecte de conservació 

com és el cas del Torrent dins del límit del Parc. Es recomana minimitzar les superfícies 

terrassades a les imprescindibles  per l’ús dels  visitants i en general les superfícies 

exteriors pavimentades. És per aquest motiu que es proposa una intervenció més 

coherent amb l’entorn que prioritzi els usos indispensables que es demanen per part 

dels visitants sempre d’acord amb la preservació de les qualitats ambientals del lloc. 

La urbanització d’importants superfícies dins l’àmbit del projecte, tenen una afectació i 

una relació ecològica important amb el Parc natural, la qual cosa provoca un impacte 

negatiu des d’un punt de vista ecològic. En aquest sentit la  ubicació dels usos més 

urbans dins de l’àmbit però en la part més baixa, permetria concentrar les activitats més 

allunyades del Torrent i l’espai protegit. Cal evitar l’accés a la cota inferior del fondal per 

mantenir els hàbitats de ribera i aprofitar els camins existents intentant separar-se del 

propi curs per generar-hi el mínim impacte tot enllaçant amb el de creuament de la 

passera superior. 

En general, donada la inclusió de l’àmbit dins dels ambients naturals del Parc s’haurà 

de  respectar el màxim possible el manteniment de la topografia existent i de la vegetació 

natural dels entorns afectats pels nous usos, a més s’haurà de restaurar el caràcter rural 

amb la utilització als espais exteriors de paviments permeables de color integrat a 

l’entorn. Es recomana pavimentar els espais exteriors amb tot-ú natural compactat en 

les zones de vianants. 

Afavorir dissenys que minimitzin els possibles impactes a la fauna buscant reduir la  

contaminació acústica, contaminació lumínica amb especial èmfasi en els possibles 

impactes sobre la fauna nocturna. 

Cal tenir en especial consideració l’aplicació de mesures preventives per tal de 

minimitzar el risc d’incendi forestal derivat de l’ordenació de l’espai i del previsible 

augment d’ús per part dels nous ocupants. En aquest sentit, es recomana fomentar els 

ambients oberts ja existents així com la realització d’esclarissades de matolls i arbrat al 

voltant de la masia i de les instal·lacions fins a 25 metres, exceptuant els exemplars 



singulars d’arbrat existents. El projecte s’haurà d’ajustar al decret 64/95 de prevenció 

d’incendis i posteriors modificacions.  

Pel que fa al tractament dels camins interiors s’haurien de contemplar mesures per 

reduir l’extensió de noves cunetes de formigó,  procurant quan sigui possible una 

infiltració natural als seus marges i, si fos possible, promovent cunetes permeables per 

reduir els cabals abocats als torrents. En general, caldria limitar l’amplada de les cunetes 

al mínim possible per tal de reduir el seu efecte barrera per a la fauna. Es recomana per 

tant  la creació de cunetes naturals en comptes d’elements impermeables. 

Caldrà evitar les captacions d’aigua per a ús de rec dins del propi Parc Natural, mentre 

que les captacions d’aigua potable, mitjançant pou, caldrà que disposin del permís 

corresponent de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

En general considerem molt  important la utilització de la fusta en l'àmbit de Parc. En 

aquest àmbit  considerat 'de muntanya', la utilització de galvanitzats o acer inoxidable 

semblarien menys raonables. Entenent i coneixent les dificultats de manteniment ens 

sembla oportú demanar la consideració de la fusta com element  paisatgístic en els 

projectes de caràcter forestal. Així mateix observar que  tant pel que fa a  baranes, 

escales i mobiliari  adjacents a l'àmbit del projecte, en Parc de Collserola  s’utilitza  la 

fusta com a material per els elements urbans. 

 

5.1. Accessos a l’espai naturalitzat 

L’accés a l’espai ha de ser fàcil, àgil, adaptat i còmode pels infants i les famílies que 

venen al nostre centre. Es proposa un accés principal directe des de Plaça Espanya 

d’Esplugues en continuïtat amb el sistema viari d’accés als diferents edificis de l’hospital, 

sempre amb una porta de control a l’inici de la propietat privada. Tanmateix, en una fase 

posterior, es contempla la possibilitat d’habilitar un pas directe en forma de passarel·la 

que comuniqui l’edifici de Pediàtric Cancer Center a l’espai terapèutic de la falda de la 

muntanya. Les propostes tindran en consideració els dos escenaris realitzats 

segurament en dues fases independents. 

 

5.2. Cicle de l’aigua 

L’abrupta topografia, la canalització d’aigües en el punt més baix del solar i la vocació 

de la fondalada com a punt de trobada de les escorrenties naturals fan prendre el cicle 

de l’aigua com un dels arguments més importants de la intervenció. Es proposa treballar 



des del concurs la optimització del cicle de l’aigua amb basses sobre les torrenteres que 

permetin la laminació i retenció de l’aigua, evitant l’erosió de la vessant i augmentar la 

biodiversitat de fauna i flora en el camins humits del solar. 

S’aconsella incloure la neteja i desbrossat de les dues torrenteres, per poder copsar la 

topografia i reforçar la integració del cicle aigua en la reconceptualització del lloc. 

 

5.3. Límits del terreny i tancaments 

S’aconsella limitar el pas a punts molt concrets i especialment habilitats des de l’hospital, 

eliminant el pas creuant l’espai des del dipòsits de finestrelles a la plaça Espanya. Seria 

bo fer una reflexió sobre els tancament en el punt baix del solar i possibles tancaments 

amb estaques per limitar el pas del porc senglars. 

D’altre costat els límits amb les instal·lacions de Aigües de Barcelona. Seran objecte del 

concurs  intervencions toves (pintura o plantació) que millorin la integració 

paisatgístiques de la infraestructura i les visuals des de les habitacions. 

El caràcter agrícola del passat de la muntanya de Collserola, es caracteritza pels murs 

de pedra seca i les barraques de vinya  que en alguns casos han desaparegut i són un 

element patrimonial a recuperar. És per aquest motiu que es considera que en cas de 

realització de murs de contenció es recomana la utilització de materials tradicionals, 

l’alçada màxima dels murs no pot superar els 2.5 metres. Es per aquest motiu que  es 

proposa les opcions d’alternar els desnivells amb murs de gabions de pedra calcària, 

murs de pedra seca o talussos vegetals tot repensant i aprofitant l’estructura i superfície 

de les terrasses existents de la part inferior. 

Pel que respecta  als tancaments, caldrà adir-se als criteris i condicions establerts per 

l’Article 26 de la Normativa del PEPNat sobre la Regulació de les tanques i murs de 

contenció , i a les pròpies prescripcions tècniques del Parc al respecte, tenint en especial 

consideració la necessitat de garantir en tot moment la lliure circulació de la fauna dins 

de l’àmbit de la finca.  

Atès el seu context d’espai d’interès connector, es valora molt favorablement l’opció de 

tanca cinegètica. La senyalització dels accessos a camins i als espais lliures vinculats 

al Parc de Collserola que es pugui instal·lar, s’haurà d’ajustar als models estandarditzats 

del CPNSC. No es permet la instal·lació de cartells de símbols, cartells de propaganda 

de cap mena i d’altres elements similars que limitin el camp visual, trenquin l’harmonia 

del paisatge, desfigurin les perspectives o alterin visualment l’entorn. 



 

 

5.4. Vegetació 

Pel que fa a la vegetació d’aquests espais, i per tal de proporcionar ombra, es recomana 

utilitzar patrons de plantació irregulars i similars a les formacions vegetals de l’entorn. 

Es tracta de crear  filtres visuals  i no una barrera lineal contínua  que resultaria artificial 

i contrària a la integració desitjada. Pel que fa referència a l’afectació de talussos és 

convenient realitzar  una revegetació completa amb vegetació autòctona pròpia de la 

zona, buscant una integració paisatgística que, a la vegada, comporti una estabilització 

d’aquests. 

 

6. Requisits dels participants (solvència tècnica mínima requerida per participar) 

Podran concórrer en el present concurs d’idees tots els professionals que tinguin 

legalment competència sobre l’objecte del concurs i que no es trobin afectats per cap 

causa d’incompatibilitat. 

En qualsevol dels casos, és obligatori que tots els equips participants comptin amb un/a 

arquitecte/a entre els seus membres. S’aconsella la integració a l’equip d’un paisatgista. 

S’admet la participació de persones físiques i jurídiques, de forma individual o bé, 

formant equip. L’objecte social de les persones jurídiques que vulguin concórrer haurà 

de presentar una relació directa amb l’objecte del present concurs. 

En els equips composats per més d’un participant: 

a. Es considerarà a l’arquitecte com a interlocutor. 

b. Serà necessari identificar amb noms i cognoms i DNI a tots els components de 

l’equip, indicant en cada cas la seva professió. 

Cada component només podrà ser-ho d'un dels equips que concorren al concurs. Cada 

participant o equip de concursants només podrà lliurar una proposta. 

 

7. Desenvolupament del concurs 

Els participants podran presentar la documentació indicada a la clàusula anterior a 

l’atenció de la “Direcció d’Enginyeria, Infraestructures i Serveis Generals” a l’adreça : 

Passeig de Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.  



La documentació inclosa dins el SOBRE 1 serà validada pel personal de la Direcció 

d’Enginyeria, Infraestructures i Serveis Generals de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Eventualment es podrà conferir un termini de SET (7) dies per a esmenar els defectes 

documentals que s’hagin detectat. Es confeccionarà un llistat de participants admesos i 

es publicarà al web de Sant Joan de Déu. 

Llavors es reunirà al Jurat que procedirà a l’obertura i valoració dels plafons continguts 

al SOBRE 2, que li seran presentats de forma anònima. La valoració es durà a terme de 

conformitat amb els Criteris de Valoració recollits al present plec i es recollirà en una 

acta que aixecarà el secretari del Jurat. El veredicte del Jurat serà vinculant. 

El Jurat determinarà la data de d’obertura pública dels sobres identificatius dels equips. 

En aquest acte, es farà la proclamació i identificació dels cinc equips guanyadors i es 

procedirà a la lectura de la identitat dels membres que composen la resta d’equips, llevat 

que hagin manifestat la voluntat de mantenir l’anonimat. 

Recordem que les propostes hauran de vetllar per la preservació de l’anonimat, sense 

que pugui constar cap tipus d’element, dada, indici o informació que permeti la 

identificació del concursant a l’exterior dels sobres, ni a l’interior de la proposta. 

Per aquest motiu, els concursants han de tenir cura que tots els documents que 

presentin tant en format paper com en format electrònic NO continguin cap dada que 

permeti conèixer directa o indirectament la identitat de l’autor/es del mateix. 

IMPORTANT: Caldrà esborrar les metadades dels arxius informàtics que es presentin, 

és a dir, qualsevol característica que es creï automàticament (títol, autor, adreça, ...) a 

l'hora de generar l'arxiu en format electrònic .pdf que pugui comprometre l’anonimat. Es 

recomana emprar l’ús de programes d’esborrar metadades a aquest efecte. 

 

8. Contingut i format de la proposta 

Tota la documentació es presentarà en DOS SOBRES en un únic lliurament. 

SOBRE 1 

Aquest sobre serà blanc, opac i durà escrit en lletra TIMES NEW ROMAN mida 14 en 

color negre sobre blanc el títol: “SOBRE 1. CONCURS D’IDEES PER L’ESPAI 

NATURAL TERAPÈUTIC” 

Aquest sobre contindrà la següent documentació: 

- Annex 1.- Sol·licitud de Participació  



- Certificat de col·legiació del respectiu Col·legi Professional.  

- Una fotocòpia del Document nacional d’identitat de cadascun dels 

components de l’equip. 

- En cas de persones jurídiques, certificat de col·legiació al respectiu 

Col·legi Professional. Altrament, caldrà incloure una fotocòpia de 

l’escriptura de constitució i de nomenament de càrrecs. 

Tots els documents anteriors es presentaran en format DIN A4 i a una cara. Es recorda 

que l’equip ha d’incloure com a mínim una persona amb el títol d’Arquitecte/a. 

 

SOBRE 2 

Aquest sobre serà blanc, opac i durà escrit en lletra TIMES NEW ROMAN mida 14 en 

color negre sobre blanc el títol: “SOBRE 2. CONCURS D’IDEES PER L’ESPAI 

NATURAL TERAPÈUTIC” 

Aquest sobre contindrà la següent documentació que es presentarà anònimament i 

degudament identificada amb un LEMA que constarà a la part inferior dreta de tots els 

fulls (DIN A3 i DIN A4): 

- 1 full mida DIN A3 apaïsat, maquetat en format a una sola cara on es 

recullin idees amb la planta en relació a la transformació del actual espai 

natural. 

- 1 full mida DIN A3 apaïsat, maquetat en format a una sola cara on es 

recullin idees amb la secció en relació a la transformació del actual espai 

natural. 

- 1 full A4 apaïsat de memòria explicativa, a una sola cara 

- CD amb una còpia en .pdf dels fulls DIN A3 i DIN A4 anteriorment 

esmentats agrupats en un sol arxiu, amb el nom següent: “indicar el 

LEMA escollit per cada equip” que no podrà superar els 5 MB. 

Dins del sobre 2 s’haurà d’incorporar un sobre opac i tancat amb el títol: DADES 

IDENTIFICATIVES i LEMA (indicar lema) i s’indicarà també al sobre: “Pel cas de no ser 

guanyadors demanem mantenir l’anonimat de la nostra identitat SÍ/NO” (marcar el que 

correspongui) 

En el seu interior constarà la següent declaració: 

“El LEMA (indicar) correspon a l’equip integrat per els següents membres: 

(indicar noms i cognoms dels participants)”. 



Caldrà també indicar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon de contacte 

de cadascun dels membres. Aquest sobre serà custodiat durant tot el procediment per 

part del personal de la Direcció d’Enginyeria, Infraestructures i Serveis Generals de 

l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

 

9. Calendari (termini d’entrega de les propostes) 

Lliurament de propostes: 

Tota la documentació es lliurarà abans de les 14.00 hores del dia 30 de setembre de 

2022  a l’atenció de la “Direcció d’Enginyeria, Infraestructures i Serveis Generals” a 

l’adreça : Passeig de Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona. 

Acte públic de proclamació de resultats i obertura de sobres identificatius: 

La resolució del Concurs es farà públic durant el mes d’octubre-novembre de 2022 en 

el dia acordat pel Jurat del concurs. Després de celebrar-se l’acte públic de proclamació 

de candidats i obertura de sobres de dades identificatives, s’enviarà l’acta a tots els 

participants per correu electrònic i es publicarà al web de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

 

10. Resolució de consultes 

Fins al 31 de d’agost de 2022 es podran dur a terme consultes a l’adreça 

daniel.ibarz@sjd.es 

 

11. Aplicació del principi d’anonimat 

Cal eliminar de tots els arxius la identificació de l’autor dels mateixos que pugui 

comprometre l’anonimat de la proposta, incloses les metadades. Caldrà tenir molt 

present que la vulneració de l’anonimat suposarà l’exclusió del concurs. 

 

12. Exposició pública de les propostes 

Després de l’acte públic s’exposaran les propostes dintre de l’hospital.  

 

 



13. Criteris de valoració 

La valoració de les propostes es farà de conformitat amb els següents Criteris i sobre 

una  puntuació total de 100 punts: 

1. Integració al Parc Natural de Collserola. Fins a 10 punts 

Es valorarà l’estratègia adoptada s’integri visual i funcionalment amb el Parc Natural. La 

proposta haurà de minimitzar l’impacte sobre el parc alhora que en reforci els valors 

ecològics, redueixi els riscos geològics intrínsecs a l’entorn muntanyós, generi una 

transició amable del teixit urbà al parc natural i generi continuïtat amb la xarxa 

metropolitana d’espais verds de Barcelona. 

 

• Integració al Parc Natural de Barcelona Excel·lent: 10 punts 

• Integració al Parc Natural de Barcelona Notable: 7 punts 

• Integració al Parc Natural de Barcelona Bona: 5 punts 

• Integració al Parc Natural de Barcelona Regular: 3 punts 

• No té bona Integració al Parc Natural de Barcelona: 0 punts 

 

2. Confort tèrmic i il·luminació. Fins a 10 punts 

Es valorarà la varietat de zones de sol i d’ombra, preferentment generades de manera 

natural amb la pròpia vegetació. Garantint així el confort tèrmic dels seus usuaris tant a 

l’hivern com a l’estiu. S’avaluarà també l’estratègia d’introducció d’il·luminació artificial 

que, generi recorreguts de sortida i d’accés segurs per a tots els usuaris. 

 

• Estratègia quant a confort tèrmic i il·luminació Excel·lent: 10 punts 

• Estratègia quant a confort tèrmic i il·luminació Notable: 7 punts 

• Estratègia quant a confort tèrmic i il·luminació Bona: 5 punts 

• Estratègia quant a confort tèrmic i il·luminació Regular: 3 punts 

• No té una bona estratègia de confort tèrmic i il·luminació: 0 punts 

 

3. Adequació a l’ús terapèutic. Fins a 10 punts 

Es valorarà l’adequació de la proposta a la necessitat d’espai terapèutic i als seus 

usuaris: nens en teràpia pel tractament del càncer i la seva família i amistats. L’espai 

haurà de respondre en concret a les necessitats dels seus usuaris: generar recorreguts 

per passejar, crear espais de relaxació i/o contemplació, preveure espais de joc, conta 

contes i d’estimulació sensorial. Caldrà potenciar la relació amb la natura alhora evitant-

ne el contacte directe per prevenir potencials riscos amb certes espècies d’animals i 

d’altres tipus. 

 



• Adequació a l’ús terapèutic Excel·lent: 10 punts 

• Adequació a l’ús terapèutic Notable: 7 punts 

• Adequació a l’ús terapèutic Bona: 5 punts 

• Adequació a l’ús terapèutic Regular: 3 punts 

• No té una bona adequació a l’ús terapèutic: 0 punts 

 

4. Qualitat espacial. Fins a 10 punts 

Es valorarà que els espais públics proposats siguin saludables. S’hauran de contemplar 

mesures per adequar el nivell de soroll, el resguard de la pluja i del vent i l’ergonomia 

dels petits elements urbans. Garantint així espais el màxim d’adaptats al benestar de les 

persones.  S’haurà de garantir l’ús de l’espai públic a tot tipus d’usuaris: de totes les 

edats, condicions i diversitats funcionals. S’haurà de posar especial atenció en les 

solucions adoptades per tractar els desnivells, la seguretat vers a cops o caigudes i la 

previsió de fites d’orientació espacial fàcilment interpretables per a tothom. 

 

• Qualitat dels espais Excel·lent: 10 punts 

• Qualitat dels espais Notable: 7 punts 

• Qualitat dels espais Bona: 5 punts 

• Qualitat dels espais Regular: 3 punts 

• No té una bona qualitat dels espais: 0 punts 

 

5. Proposta d’accés i tractament de límits. Fins a 10 punts 

S’avaluarà la proposta d’accés proposada; tenint en compte que aquesta sigui funcional, 

segura i actuï com un espai amable i segur de rebuda i acomiadament de les visites; fet 

pel qual es tracta d’un espai especialment sensible per als pacients. Es valorarà també 

el tractament dels límits del solar, tant el límit sud com el límit en contacte amb el Parc. 

També cal tenir en compte els límits per control d’accés dels porcs senglars. 

 

• Proposta d’accés i tractament de límits Excel·lent: 10 punts 

• Proposta d’accés i tractament de límits Notable: 7 punts 

• Proposta d’accés i tractament de límits Bona: 5 punts 

• Proposta d’accés i tractament de límits Regular: 3 punts 

• No té una bona proposta d’accés i tractament de límits: 0 punts 

 

6. Integració i adequació de l’edifici Agbar. Fins a 10 punts 

Es valorarà la proposta d’integració de l’edifici de les aigües al parc i la relació amb les 

necessitats dels pacients. S’avaluarà també la proposta d’intervencions a l’interior de 

l’edifici tenint en compte que només es permeten modificacions puntuals de poca 

envergadura. 

 



• Integració i adequació de l’edifici Agbar Excel·lent: 10 punts 

• Integració i adequació de l’edifici Agbar Notable: 7 punts 

• Integració i adequació de l’edifici Agbar Bona: 5 punts 

• Integració i adequació de l’edifici Agbar Regular: 3 punts 

• No té una bona integració i adequació de l’edifici Agbar: 0 punts 

 

7. Qualitat urbanística i paisatgística de l’espai. Fins a 30 punts 

7. 1. Qualitat urbanística. Fins a 10 punts 

 Es valorarà la qualitat de l’espai públic d’ús dels pacients i els seus familiars i amistats. 

Es valorarà el tractament dels següents elements urbanístics: espais d’estada, espais 

de recorregut, espais de joc. També es valorarà la proposta de mobiliari urbà i la 

materialitat dels espais. 

 

• Qualitat urbanística Excel·lent: 10 punts 

• Qualitat urbanística Notable: 7 punts 

• Qualitat urbanística Bona: 5 punts 

• Qualitat urbanística Regular: 3 punts 

• No té una bona qualitat urbanística: 0 punts 

 

7. 2. Qualitat paisatgística. Fins a 10 punts 

Es valorarà la introducció controlada de vegetació a l’espai tenint en compte la seva 

distribució, la diversitat i la qualitat d’espais que genera mantenint la seguretat dels 

pacients. Es valorarà la capacitat de la proposta d’augmentar els punts de connexió 

visual amb el paisatge i la potencial relació amb els espais generats. 

 

• Qualitat paisatgística Excel·lent: 10 punts 

• Qualitat paisatgística Notable: 7 punts 

• Qualitat paisatgística Bona: 5 punts 

• Qualitat paisatgística Regular: 3 punts 

• No té una bona qualitat paisatgística: 0 punts 

 

7. 3. Eficiència constructiva i simplicitat. Fins a 10 punts 

Es valorarà que la proposta presentada globalment sigui de fàcil execució i presenti certa 

simplicitat constructiva, de manera que l’impacte de la intervenció sigui el mínim possible. 

Es valorarà també l’ús de materials naturals i fàcil de netejar i desinfectar. 

 

• Eficiència i simplicitat Excel·lent: 10 punts 

• Eficiència i simplicitat Notable: 7 punts 

• Eficiència i simplicitat Bona: 5 punts 

• Eficiència i simplicitat Regular: 3 punts 



• No té una bona eficiència i simplicitat: 0 punts 

 

8. Eficiència econòmica. Fins a 10 punts 

Es valorarà que la proposta sigui eficient econòmicament de manera que amb el seu 

disseny es minimitzi l’aportació econòmica i el cost de les obres. 

 

• Eficiència econòmica Excel·lent: 10 punts 

• Eficiència econòmica Notable: 7 punts 

• Eficiència econòmica Bona: 5 punts 

• Eficiència econòmica Regular: 3 punts 

• No té una bona eficiència econòmica: 0 punts 

 

TOTAL: 100 punts 

 

14. Requisits per ser finalista  

Per ser un dels cinc candidats finalistes caldrà obtenir una puntuació mínima de 60 punts 

i no haver vulnerat l’anonimat explicitat a les bases d’aquest concurs. 

 

15. Jurat i comissió tècnica de suport 

El Jurat estarà constituït pels següents membres: 

Presidenta: 

• Sandra Bestraten, Presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC  

Vocals: 

- Manel del Castillo, Director de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

- Albert Bota, Director d’Enginyeria, Serveis Generals i Infraestructures 

- Marina Cervera, Oficina de Paisatge del Col·legi d’Arquitectes 

- Sonia Hernàndez, Fundació Agbar 

- Idoia Martin, Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola 

- Albert de Pineda, arquitecte 

-  Rosa Clotet, arquitecta. 

Secretari: 

- Un/a assessor/a jurídica de l’hospital de SJD. 



 

 

16. Incompatibilitats 

Sense perjudici de les incompatibilitats professionals o legals establertes, no podran 

participar en aquest concurs: 

- Els membres del Jurat 

- Les persones que hagin participat en la confecció de les presents bases, sempre 

que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o 

suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de participants. 

- Els membres de la Junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes i de la Junta 

Directiva de la Demarcació de Barcelona.  

- El personal del COAC que hagi intervingut en la confecció de les presents bases. 

Les causes d’incompatibilitat s’estenen a les persones amb qui els anteriorment 

esmentats mantinguin una relació de parentesc fins al quarts grau per consanguinitat i 

fins al segon per afinitat. També s’estenen als socis professionals i col·laboradors 

habituals dels mateixos. 

 

17. Premis i nombre de candidats finalistes 

El concurs tindrà un total de 5 candidats finalistes, que seran seleccionats pel jurat 

d’acord amb la puntuació obtinguda com a resultat de l’aplicació dels criteris de valoració 

detallats en aquest plec. Els finalistes seran seleccionats per estricte ordre en la 

classificació de puntuacions obtingudes. 

 
El finalista amb millor puntuació tindrà la consideració de guanyador del concurs. 

 
Un cop s’hagi procedit a comunicar a tots els participants el resultat de la valoració del 

jurat, l’entitat promotora, prèvia verificació del compliment de tots els requisits per part 

de cadascun dels equips classificats, procedirà en un termini màxim de TRENTA (30) 

dies naturals a l’abonament dels premis, d’acord amb el següent detall: 

 
 
 
 
 
 



 

Posició en la classificació Premis (IVA no inclòs) 

Millor puntuació 6.000 euros 

Segona millor puntuació 4.250 euros 

Tercera millor puntuació 3.500 euros 

Quarta millor puntuació 2.750 euros 

Cinquena millor puntuació 2.000 euros 

 

En cas de verificar-se que un dels candidats classificats no compleix amb un dels 

requisits de participació establerts al present document o que, havent estat requerit, no 

aporti la documentació necessària, perdrà la seva condició de finalista, que serà 

adquirida pel següent participant amb millor puntuació, reajustant-se, si s’escau, tota la 

classificació. 

18. Facturació i forma de pagament dels premis 

Els premiats hauran d’emetre una factura a:  

- HOSPITAL SANT JOAN DE DEU 

- R5800645C 

- PG SANT JOAN DE DEU, Nº 2 08950, ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT, BARCELONA 

 

19. Indemnització en cas de desistiment del concurs un cop presentada proposta 

En cas de desistiment del concurs no s’indemnitzarà als participants del concurs. 

 

20. Possibilitat de posterior formalització de contracte 

L’Hospital Sant Joan de Déu no es compromet a contractar els concursants que 

participin, hagin estat premiats o no, amb motiu d’executar l’adaptació de l’espai natural 

adjacent al PCCB així com de l’edifici d’aigües de Barcelona.  

No obstant això, l’Hospital Sant Joan de Déu podrà contactar els concursants de les 

millors propostes per tal de valorar la possibilitat d’elaborar un projecte basic i executiu, 

a més de considerar la direcció d’obra, si s’escau. 

 



21. Autoria 

Amb la participació, els concursants concedeixen a l’Hospital Sant Joan de Déu una 

llicència no exclusiva de tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial 

relatius a les propostes presentades, en totes les modalitats existents, per a organitzar 

una exposició sobre el concurs, fer difusió del concurs i dels seus resultats als mitjans 

de comunicació habituals de l’Hospital Sant Joan de Déu i executar el projecte 

d’adaptació de l’espai natural adjacent al PCCB i l’edifici d’aigües de Barcelona, en el 

seu cas. Aquesta llicència s’atorga amb caràcter no-exclusiu, sub-llicenciable, en tot el 

territori espanyol i durant tota la vigència dels drets de propietat intel·lectual i industrial. 

 
Els concursants garanteixen que són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual i 

industrial de les propostes presentades i que, en cap cas, infringeixen els drets de 

tercers. La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers pot ser 

causa de desqualificació del concursant. 

 
22. Protecció de dades 

D’acord amb el disposat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, les dades dels signants i 

participants en aquest concurs es tractaran sota titularitat de l’Hospital Sant Joan de Déu, 

amb domicili al Passeig Sant Joan de Déu 2, 08950 d’Esplugues de Llobregat, Barcelona, 

necessaris per a la formalització del concurs, i amb base legal de l'art. 6.1.b) del RGPD 

-necessari per a l'execució d'un contracte en el que l'interessat és part-. Le seves dades 

no es cediran a tercers, ni per la realització de perfils/decisions automatitzades, ni 

transferències internacionals. També queda informat de la possibilitat d'exercir els drets 

d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a les seves dades 

mitjançant escrit dirigit al Delegat de protecció de dades de l’Hospital 

hospitalbarcelona.dpd@sjd.es. 

Un cop finalitzat el concurs, i havent designat els guanyadors, aquests (noms i cognoms) 

i a efectes de transparència, seran publicats a la web de l’Hospital Sant Joan de Deu 

durant un mes. Transcorregut el termini, les seves dades seran suprimides. 

Per més informació al respecte del tractament de les seves dades personals pot 

consultar la Política de Privacitat de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

  

mailto:hospitalbarcelona.dpd@sjd.es
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/politica-privacitat


 

23. Acceptació de les bases 

Els concursants que participin al present procediment accepten aquestes bases i 

queden vinculats pel seu contingut. 

 

 

 

  



ANNEX 1: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS D’IDEES PER 
LA TRANSFORMACIÓ L’ESPAI NATURAL TERAPÈUTIC.  
 
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar) amb la professió de 
(indicar) o estudis de (indicar) i col·legiat al Col·legi de (indicar) amb el número  
(indicar) si és 
el cas. 
Telèfon de contacte (indicar) 
Correu electrònic de contacte (indicar) 
 
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar) amb la professió de 
(indicar) o estudis de (indicar) i col·legiat al Col·legi de (indicar) amb el número 
(indicar) si és 
el cas. 
Telèfon de contacte (indicar) 
Correu electrònic de contacte (indicar) 
 
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar) amb la professió de 
(indicar) o estudis de (indicar) i col·legiat al Col·legi de (indicar) amb el número 
(indicar) si és 
el cas. 
Telèfon de contacte (indicar) 
Correu electrònic de contacte (indicar) 
 
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar) amb la professió de 
(indicar) o estudis de (indicar) i col·legiat al Col·legi de (indicar) amb el número 
(indicar) si és 
el cas. 
Telèfon de contacte (indicar) 
Correu electrònic de contacte (indicar) 
 
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar) amb la professió de 
(indicar) o estudis de (indicar) i col·legiat al Col·legi de (indicar) amb el número 
(indicar) si és 
el cas. 
Telèfon de contacte (indicar) 
Correu electrònic de contacte (indicar) 
 
En cas de persones jurídiques, indicar: Raó social i número fiscal identificatiu de la 
societat, 
nom i cognoms del legal representant i títol que l’habilita per a representar la societat 
(per 
ex: escriptura pública de nomenament de càrrecs). Cal indicar també si la societat es 
troba 
col·legiada en algun Col·legi professional, el telèfon i un correu electrònic de contacte. 
(Afegir tants membres com components) 
 
Tots els membres de l’equip identificats anteriorment SOL·LICITEM participar al 
Concurs 
d’Idees per la transformació de centres educatius, i declarem responsablement: 

- Ésser majors d’edat i ostentar la capacitat d’obrar suficient per a concórrer al 

present concurs 

- No trobar-nos subjectes a cap causa d’incompatibilitat 



- Que l’autoria única i original de la proposta presentada al present concurs és 
de la nostra propietat i ha estat creada expressament per a la present 
convocatòria 

 
Així mateix designem com a INTERLOCUTOR del nostre equip a: (NOM I COGNOMS) 
De tot el que en deixem constància a XXXX de XXXX de XXXXX. 
Signatura de tots els components de l’equip degudament identificats 


