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President: Alcalde d’Argentona Sr. Eudald Calvo o persona en qui delegui.
Vocal: Regidora d’urbanisme de l’Ajuntament d’Argentona Sra. Aina Gomez, o persona en qui
delegui
Vocal: Regidor de cultura i patrimoni de l’Ajuntament d’Argentona Sr Àngel Puig o persona en qui
delegui.
Vocal: Arquitecte urbanista de l’Ajuntament d’Argentona Sr Xavier Roca o persona en qui delegui.
Vocal: Arquitecte amb experiència i coneixement del patrimoni local escollit per l’Ajuntament.
Vocal: Arquitecte designat pel Servei d’arquitectura bibliotecària de la Diputació de Barcelona.
Vocals: tres arquitectes amb expertesa i experiència en projectes de similars característiques
designats pel COAC de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de
l'arquitectura.
Secretari: Assessora jurídica de l’Ajuntament d’Argentona, amb veu però sense vot, qui aixecarà
acta de les resolucions del Jurat, o funcionari que la substitueixi.
Jurat compost per 9 membres, dels quals 6 (dos terços) tenen la qualificació professional
específica equivalent a l’exigida al concurs d’acord a la condició de l’article 187.3 de la Llei
9/2017 de contractes de l’administració pública.
Es compleix també la condició de que almenys un terç (3) dels membres del jurat s’han d’escollir
de manera aleatòria entre els professionals acreditats inclosos en borses de col·legis o
associacions professionals, d’acord a l’article 14.2 de la Llei 12/2017 de l’arquitectura.
Atenent a que l’assessora jurídica es troba en situació d’excedència, el funcionari interí que
la substitueix, actuarà com a secretari del jurat.
Per tot l’anterior, i atenent a que aquesta alcaldia ostenta la condició d’òrgan del
contractació, vinc en decretar el següent:
Primer.- President: Alcalde d’Argentona Sr. Eudald Calvo o persona en qui delegui.
Vocal: Regidora d’urbanisme de l’Ajuntament d’Argentona Sra. Aina Gómez, o persona en qui
delegui
Vocal: Regidor de cultura i patrimoni de l’Ajuntament d’Argentona Sr Àngel Puig o persona en
qui delegui.
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La clàusula vintena del plec de bases del concurs de projectes amb intervenció de jurat per
a la selecció de la proposta arquitectònica que serveixi de base per l’adjudicació dels serveis
de redacció de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i radio municipals d’Argentona, així
com la possible ulterior adjudicació al guanyador dels posteriors contractes de serveis
relatius a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i projecte
ambiental de les obres, en relació a la composició del jurat disposa:

Segell Organ
Ajuntament
d'Argentona
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Eudald Calvo
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16/04/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps
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Vocal: Arquitecte urbanista de l’Ajuntament d’Argentona Sr Xavier Roca o persona en qui
delegui.
Vocal: Arquitecte amb experiència i coneixement del patrimoni local escollit per l’Ajuntament,
Sr.Agustí Pageo Ballesta
Vocal: Arquitecte designat pel Servei d’arquitectura bibliotecària de la Diputació de Barcelona,
Sr.Ignasi Bonet Peitx
Vocals: Tres arquitectes amb expertesa i experiència en projectes de similars característiques
designats pel COAC de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de
l'arquitectura, Sr.Gerard Torrent Izquierdo Gerad, Sr.Jaume Valor Montero i Sr.David Sebastian
Ucles.
Secretari: Assessor jurídic de l’Ajuntament d’Argentona, Sr.David Aguilá Rodríguez, amb veu
però sense vot, qui aixecarà acta de les resolucions del Jurat, o funcionari que la substitueixi.
Segon.- Publicar el present decret en el perfil del contractant.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

d8e0b75e92a140539a11b0a5d9fb60b6001

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/702 - Data Resolució: 16/04/2019
Metadades

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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