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ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL CONCURS D'IDEES PER
PROCEDIMENT RESTRINGIT PER A L'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT
DEL CENTRE DIRECCIONAL AL PRAT DE LLOBREGAT,
CELEBRADA EN DATA 11 DE DESEMBRE DE 2008 ALS EFECTES
DE RESOLDRE LA SEGONA FASE DEL REFERIT CONCURSo

Al Prat de L1obregat, al carrer Lo Gaiter de L10bregat número 112, a
les 10.00 hores del dia 11 de desembre de 2008, es reuneix el Jurat
del concurs d'idees per procediment restringit per a I'ordenació de
I'à 't del Centre Direccional sota la presidència del Sr. Joaquim

\ Na a-' arreras i amb la presència deis Srs. L1uís Tejedor Ballesteros,

\Miquel Bonilla Ruiz, Jordi Ludevid Anglada, Joan L10rt i Corbella, L1uís
Cantallops Valeri, Iñaki Ábalos Vázquez, Manel Ribas Piera, Sergi
~iegre i Calero, José García Pérez, L1uís Barba i Boada i de la Sra. Eva

ménez i Corrons, actuant com a Secretària. A la sessió del Jurat
ta bé hi han assistit, com a representants de la Comissió Tècnica,

els Srs. Santiago Juan i L1uís, Fernando Domínguez Vázquez i L1uís

Xavier Comerón i Graupera.

~S'inicia la sessió amb I'exposició per part del Sr. Fernando Domínguez

'l Vázquez de l'Informe de 3 de desembre de 2008 emès, d'acord amb
. 'Î la c1àusula 12.8 del Plec de clàusules, per la Comissió Tècnica

f., constituïda als efectes d'assistir al Jurat en el Concurs d'idees.1/ ¡
,
j

El Jurat, després de deliberar sobre les pro postes presentades i sobre
les consideracions efectuades per la Comissió Tècnica,

HA RESOL T:

PRIMER: Admetre per a la segona fase del Concurs les pro postes
presentades pels deus equips seleccionats per la Resolució del Jurat
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de 7 de maig de 2008 i que s'han formulat, per ordre de presentació,
sota els següents lemes:

~

-Sèquia
-Central Prat

-6+6
-Delta
-Prat N/W
-...+Prat
-Ecodistricte
-Verd i Blau
-Scar
-D9 l'Eixample

EGON: Manifestar el molt bon nivell de treball que es conté en totes
s propostes presentades pels deu equip seleccionats per la segona
e del Concurso

TERCER: A la vista de la puntuació obtinguda per cada una de les
~. propostes presentades en la segona fase del Concurs i en el benentès

~ que la motivació de la referida puntuació es troba en I'informe emès
. 'per la Comissió tècnica, s'acorda declarar guanyadora del concurs

rl' d'idees la proposta que porta per lema "CENTRAL PRAT".

J t'~'CENTRAL PRAT"esdevé guanyadora perquè mostra un major equilbri

, ip . a I'hora de resoldre tots els aspectes que s'havien de solventar en el

1/ Concurs, convocat i perquè és considera una gran idea per iniciar un

t :op::::::e'fonnuia uo plaotejameot que pennet eo"lx" I'àmb" a
I'escala territorial tant des del punt de vista deis sistemes que articula
com de la imatge que presenta, preveient un projecte que serà
referència en el Delta del L1obregat.~

~ (-l~ És una proposta que dóna valor al lIoc ja que su posa una bona

~ - capacitat simbòlica i de síntesis en reflectir un territori on I'aigua, el,,,
,.(:l;'urs del riu i la qualitat de la terra són protagonistes absoluts i.." ~
',~"'f

..;! )
.-~~;ç'"

Pàgina 2 de 4

'-,"m__"_"~__



~
'1 \J~l\\ 1

. \

consorci .rat nord

símbols identitaris i, a més, s'estima encertada I'opció d'ubicar I'espai
públic del pare com element central a escala municipal i
metropolitana, al mateix temps que la definició d'aquest espai amb
un gest d'escala de ciutat provoca un element diferencial i de
referència.

La pro posta efectua un bon desenvolupament del model de ciutat i
realitza un correcte anàlisi sostenibilista basat en el clima que
justifica opcions estratègiques d'ubicació de les edificacions i deis
espais verds.

UA especte la resta de propostes presentades, i després de
e el Jura expressi que la proposta "...+PRAT" disposa d'una

alitat i simplicitat que la fan mereixedora d'una major qualificació
q la que es derivava de I'informe de la Comissió Tècnica, el Jurat

ma ifesta que s'ha de valorar especialment el següent:

. e la proposta que porta per lema "ECODISTRICTE", cal

destacar la claredat i contundència de la proposta i tant

I'extraordinària capacitat projectual que demostra, com la
capacitat de dibuixar el model de ciutat que planteja fins a les
últimes conseqüències.

. De la proposta que porta per lema "SÈQUIA", s'ha de realçar la

capacitat d'assumir el patrimoni natural de I'àmbit a I'hora
d'oferir un espai lIiure articulador de I'ordenació, així com la

interessant organització deis espais naturals que presenta.

i
iI . De la proposta que porta per lema "...+PRAT" es valora molt

positivament la senzillesa del traçat i de la trama que planteja.

1 . De la proposta que porta per lema "6+6" s'ha de ressaltar el fet
de plantejar una ordenació innovadora, per bé que s'ha de
manifestar la dificultat per visualitzar el seu punt d'arribada..~

0'%.._--~\ \
-_."hc3.t......... INQUÈ: El Jurat adverteix que en el desenvolupament urbanístic de

~~~JI'àmbit i amb càrrec al sector o sectors que es delimitin s'~aurà deV2Jy ..,'M,""
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donar adequada res posta als fluxes de trànsit que transcorren per
I'àmbit objecte del Concurso A aquests efectes, els documents

urbanístics que s'hauran d'elaborar per tal d'ordenar el referit àmbit
hauran de prendre especial consideració en tots els aspectes de
connectivitat i vialitat.

()
I quan són les 12.30 hores del matel' dia 1 de desembre de 2009 es
dóna per finalitzada la sessió del urat e la qual s'estén aquestaacta. \'" ,
U ....- i (l ~Joaquim Nadal i Farreras Miq jY Bonilla. iz

L1uís Tejedor i Ballesteros

~(j/' ¿/ ~?
L1uís Barba i Boada

J an LLort i Corbella

t~'~:,~~
~~

Iñaki Ábalos Vázquez

n ¡'d\4li . ~'/ ; ,\1 'J, _,. \1 _ i,_ ' ~
~~~'\"-,,.l 1.1;l.......Jfti

Manel Ribas ¡era//"/ !
Eva Giménez i Corrons
Secretària del Jurat
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