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1. Objecte del concurs
És objecte del present plec el concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per
obtenir idees sobre les opcions de construcció d’un edifici de vuitanta-cinc (85)
habitatges públics i una (1) escola d’adults, promogut per l’Ajuntament de
Ripollet, a l’illa delimitada per la Rambla de les Vinyes, l’Avinguda del
Mediterrani, el carrer Tramuntana i l’Avinguda de Catalunya i la urbanització del
carrer Tramuntana entre les avingudes Catalunya i Mediterrani, en els termes
indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
L’objecte del concurs, en aquelles parts més rellevants, dins les categories de la
classificació en el vocabulari comú de contracte públics (CPV) segons el
Reglament número 2004/18 de la Comissió Europea, és el següent:
71200000-0 Serveis d’arquitectura i serveis connexos
71220000-6 Serveis de disseny arquitectònic
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació
2. Antecedents
Ripollet és un municipi de prop de 39.000 habitants de la comarca del Vallès
Occidental.
En el municipi hi ha diversos edificis de promoció pública de plurihabitatge en
règim de protecció oficial, tot i que l’ajuntament no disposa d’habitatges dels
anomenats dotacionals, que són dels que es desenvoluparan les idees del present
concurs, juntament amb la nova escola d’adults, que han de cohabitar al mateix
edifici.
Existeix des de fa anys l’escola d’adults Jaume Tusset, que comparteix
instal·lacions amb l’antic poliesportiu municipal, concretament al complex
conegut com Pavelló Joan Creus. Aquesta escola d’adults ha quedat obsoleta i
necessita una nova instal·lació.
El nou edifici proposat haurà d’encabir tant el programa funcional de la nova
escola d’adults, com els vuitanta-cinc habitatges dotacionals, d’acord amb el PPT
del present concurs.
Tanmateix, el nou edifici s’ubicarà en un solar de titularitat municipal que
s’emplaça dins l’enclòs definit per la rambla de les Vinyes, l’avinguda Catalunya,
l’avinguda del Mediterrani i el carrer de Tramuntana.
Es tracta d’un sòl urbà consolidat qualificat de Zona d’habitatges protegits i de
Verd privat protegit (clau 8a). El solar on s’implantarà l’edifici té una superfície
de 1.490,00 metres quadrats de Zona d’habitatges protegits, i 713,70 metres
quadrats de Verd privat protegit, i permet en la zona HPO un sostres de 7.442,00
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metres quadrats, amb un total de 85 habitatges. La zona de verd privat
d’habitatge protegit constituirà una parcel·la única conjuntament amb la zona
d’edificació, i el subsòl d’aquesta zona verda es podrà utilitzar per a aparcament
de l’edifici d’habitatges protegits, i el projecte garantirà els mínims
d’urbanització d’espai d’aquesta zona de verd protegit i només podran sobresortir
en superfície els edicles de sortida de vianants, les rampes d’accés i els patis i
elements de ventilació de l’aparcament.
És voluntat municipal que la proposta tingui també present la urbanització de
l’entorn immediat de la parcel·la, el tram de l’avinguda Mediterrani entre
Tramuntana i rambla de les Vinyes, i el tram del carrer Tramuntana entre
avinguda Mediterrani i avinguda Catalunya.
Si de la proposta guanyadora s’avalués la necessitat d’ajustar el planejament,
l’Ajuntament de Ripollet endegaria la figura de planejament adient per a fer-ho
abans d’encarregar el projecte definitiu.

3. Modalitat del concurs
El present concurs té la naturalesa d’un concurs de projectes amb intervenció de
jurat, en dues voltes o fases, de conformitat amb el previst als articles 183 a 187
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en
la seva modalitat de Concurs de projectes amb premis o pagaments als participants,
previst a l’article 183.2.b) LCSP.
La voluntat de l’Ajuntament de Ripollet no és contractar el desenvolupament
d’uns projectes ajustats a les seves especificacions tècniques, sinó l’aportació
d’idees ex novo. En aquest sentit es valorarà, principalment, la creativitat i
l’estètica com a criteris d’adjudicació.
Així mateix, seran d’aplicació a les presents bases les normes del procediment
obert que no siguin incompatibles amb les normes que regeixen en els concursos
de projectes.
En allò no regulat en aquestes bases serà d’aplicació allò previst a les normes i
disposicions reguladores del contracte de serveis, segons s’estableix a la LCSP.
D’altra banda, resulta d’aplicació al present concurs la Llei 12/2017, de 6 de juliol,
de l’arquitectura, que té per objectius fer ressaltar i valorar el paper públic de
l’arquitectura i de l’urbanisme, i distingir-los com a fonaments per al benestar i
la cohesió social, la millora ambiental, l’eficiència energètica i la reducció de
gasos amb efecte hivernacle, com a elements constructors de la identitat de país,
partint de l’experiència europea convenientment adaptada a la realitat catalana.
Així mateix, s’estableixen en aquesta llei els mecanismes de contractació pública
per a impulsar la qualitat arquitectònica, en aquest sentit es minimitza la
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importància de criteris econòmics, i s’aposta decididament per prioritzar els
aspectes qualitatius.

4. Organització del concurs
El promotor del concurs és l’Ajuntament de Ripollet, concretament l’àmbit de
Ciutat i Sostenibilitat.

5. Participants
Poden participar en aquest concurs les persones interessades, naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar (de
conformitat amb allò previst als articles 65 i següents de la LCSP), i no estar
incurses en cap de les prohibicions de contractar previstes a l’article 71 de la
mateixa LCSP, així com en cap de les causes d’incompatibilitat indicades en la
clàusula 6 d’aquest plec, i que acreditin la suficient solvència econòmica,
financera i tècnica o professional establerta en el present plec.
La convocatòria està dirigida a persones, físiques o jurídiques, amb titulació
suficient i necessària per a signar un avantprojecte de les característiques que
aquest concurs requereix. Podran per tant concórrer a la convocatòria,
arquitectes, societats mercantils d’arquitectes o enginyers o mixtes, unions
temporals d’empreses d’arquitectes, enginyers o mixtes, i totes aquelles entitats
associatives, culturals, etc... que demostrin la capacitat legal i tècnica per a
concursar i requerida.
Quedaran exclosos les mercantils i persones físiques que actuïn en nom i
representació d’empreses constructores o promotores immobiliàries.
Cada participant podrà presentar només una proposta. Sí que s’admetrà que els
col·laboradors puguin integrar-se en diferents equips. Tampoc podrà subscriure
cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet
individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. L’incompliment
del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la no admissió i exclusió de
totes les proposicions que hagi presentat.
La no acreditació dels esmentats requisits en la fase oportuna de procediment
serà motiu d’exclusió d’aquesta candidatura en el concurs.
Les persones que hi participin en el concurs, podran fer-ho per si mateixes o
mitjançant la representació de persones degudament facultades per a aquesta
finalitat.
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6. Incompatibilitats i deure d’abstenció
En qualsevol cas, no podran participar en el concurs les persones que estiguin
compreses dins els següents supòsits:
- Els membres del Jurat i els redactors del Plec de Prescripcions Tècniques.
- Les persones físiques que tinguin, amb els anteriors, parentiu de
consanguinitat fins el quart grau, o d’afinitat fins el segon grau. Aquest
supòsit abastarà també a les persones jurídiques, el capital social de les
quals sigui ostentat, en una participació superior al 10%, per les persones
amb el mateix parentiu abans esmentat, o que puguin ser administradors
o representants legals de la mateixa.
- Les persones que es trobin associades, o mantinguin relacions de servei o
col·laboració professional amb els membres del Jurat o amb els redactors
del Plec de Prescripcions Tècniques.
- El personal, laboral o funcionari, al servei de la Diputació de Barcelona, de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, o de l’Ajuntament de Ripollet.
Cas d’incórrer en qualsevol dels supòsits anteriorment susdits, serà motiu
d’exclusió automàtica de la candidatura en el concurs.
7. Dades del procediment
El termini per presentar sol·licituds de participació al present concurs serà de
trenta dies, comptadors des del dia següent a la data de publicació de l’anunci
a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&
D’acord amb allò previst a l’article 185 LCSP, i l’article 17 de la Llei 12/2017 de
l’Arquitectura, el número de sol·licitants convidats a presentar la seva proposta
en el concurs serà limitat a quatre (4), una vegada aplicats els criteris de selecció
establerts en el present plec.
En conseqüència, el procediment es divideix en dues fases:
I.- Fase de selecció prèvia dels candidats (Fase 1): D’entre els sol·licitants a
participar en el procediment que siguin vàlidament acceptats, l’òrgan de
contractació, vista la proposta del Jurat, seleccionarà a quatre (4) candidats en
base als criteris establerts a la clàusula 11 d’aquest plec, sempre que això sigui
possible. Format el grup de candidats, l’òrgan de contractació invitarà als
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admesos, a fi que presentin les seves proposicions en el termini assenyalat a la
invitació, que serà de seixanta dies.
II.- Fase d’adjudicació del concurs (Fase 2): Els candidats convidats presentaran
les seves proposicions en la forma legalment establerta a la clàusula 12 d’aquest
plec. Una vegada presentades les proposicions, el Jurat procedirà a l’examen i
valoració de les proposicions, a la seva classificació tenint en consideració els
criteris de valoració establerts a la clàusula 13 del present plec, i les elevarà a
l’òrgan de contractació. Coneguda la decisió del Jurat, l’òrgan de contractació
procedirà a proclamar el guanyador del concurs.
8. Termini i manera de presentació de les sol·licituds de participació a
la fase de selecció de propostes inicials (FASE 1)
Les sol·licituds de participació i la documentació requerida s’haurà de presentar,
en aquesta primera fase, físicament a les dependències de l'Ajuntament de
Ripollet, oficina OAC, carrer Balmes, número 2, o enviar per correu
administratiu dins del termini d'admissió.
Les notificacions i comunicacions per part de l’Ajuntament s’efectuaran per via
electrònica.
En cas que les propostes es trametin per correu dins de termini, els sol·licitants
hauran de justificar que la data i hora d'imposició de la tramesa a l'Oficina de
Correus són, com a màxim, les assenyalades als anuncis i anunciar-les
mitjançant correu electrònic contractacio@ripollet.cat que l'Ajuntament de
Ripollet haurà de rebre dins del dia en que finalitza la presentació. En cas que
després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de
les sol·licituds no hagués arribat la proposta enviada per correu a l'Ajuntament,
aquesta no serà admesa en cap cas.
El termini per presentar sol·licituds de participació al present concurs serà de
TRENTA DIES, comptadors des del dia següent a la data de publicació de l’anunci.
Les sol·licituds de participació presentades fora del termini establert no seran
admeses sota cap concepte ni en cap circumstancia.
Els sol·licitants no podran mantenir comunicacions referents al concurs amb els
membres del Jurat. Igualment, els sol·licitants es comprometen, pel simple fet
de presentar la seva sol·licitud, a no divulgar la mateixa, per sí o per mitjà de
qualsevol tercer o membres de l'equip, abans del dictamen del Jurat, per garantir
l'anonimat i preservar l'objectivitat del concurs. Seran desqualificades i, per tant,
excloses les propostes que vulnerin el contingut de la present base.
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9.- Requisits i contingut de la documentació a presentar a la fase de
selecció (FASE 1)
D’acord amb l’art. 138 LCSP, la informació addicional sobre els plecs i altra
documentació complementària que es vulgui rebre pel concursant interessat, ha
de tenir entrada a través de l’eina Sobre Digital, DOTZE DIES abans que
s’exhaureixi el termini per la presentació de les sol·licituds, i hauran de ser ateses
per l’òrgan de contractació, com a màxim, SIS DIES abans d’aquest termini de
presentació de les mateixes.
La sol·licitud de participació i documentació per prendre part en aquest concurs,
dins d’aquesta primera fase, es presentarà dins el termini de TRENTA DIES a
partir de la data de publicació de l’anunci a través de la plataforma electrònica
de
contractació
pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&
En el present procediment només s’admetran les sol·licituds que es
presentin físicament a les dependències de l'Ajuntament de Ripollet, oficina
OAC, carrer Balmes, número 2, o enviar per correu administratiu dins del
termini d'admissió, en la forma anteriorment indicada.
La totalitat de documentació que es presenti al concurs haurà de:
-

donar compliment al PCAP i PPT.
estar redactada en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya;
anar degudament signada pel concursant;
ser original o degudament autenticada;

No seran admeses, en cap cas, les propostes d’aquelles persones en les quals
concorrin algunes de les circumstàncies previstes en l’article 71 LCSP, Prohibicions
de contractar.
La presentació de sol·licituds implica l’acceptació incondicional pels concursants
del contingut de la totalitat de la documentació objecte del present procediment.
Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar en DOS SOBRES tancats,
dins dels quals s’inclourà la documentació que es detalla a continuació,
degudament omplerta.
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Sobre A (TANCAT):
Portarà el títol “SOBRE A – SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS PROJECTES
EDIFICI RIPOLLET”, i la identificació del sol·licitant.
I contindrà:
1. Annex número 1. Sol·licitud de participació.
2. Annex número 2. De conformitat amb l’art. 140.1 de la LCSP, l’article 59
de la Directiva 2014/24/UE, l’article 4 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
de mesures urgents en matèria de contractació pública (DL 3/2016), així com
del Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de gener del 2016
pel que s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació, en tots els procediments oberts, l’òrgan de contractació, en la
seva condició de poder adjudicador, només admetrà com a prova preliminar
del compliment dels requisits previs per participar en el procediment de
licitació el “DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ” –DEUC-.
El DEUC consisteix en una declaració actualitzada de l’empresa interessada,
en substitució de la documentació acreditativa d’aquests requisits, que
confirmi que l’empresa compleix els mateixos, i més concretament: que
compta amb les condicions d’aptitud exigides, incloses la de no estar incurs
en prohibició de contractar, que compleix amb els requisits de solvència
econòmica i financera, i tècnica i professional, així com la resta dels criteris
de selecció i requisits de participació que estableixin els plecs de
contractació.
L’únic format del DEUC admès per la seva presentació va ser aprovat per
Comissió Europea i està publicat per la Generalitat de Catalunya al porta web
que s’indica a continuació.
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents
/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
3. Annex número 3. Declaració d’equip i solvència tècnica.
Els/les 4 candidats seleccionats per participar en la segona fase del concurs
només poden formar part d’un equip i només poden lliurar una proposta
d’avantprojecte.
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de
complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions.
Sobre B (TANCAT):
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Portarà el títol “SOBRE B – DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE
SELECCIÓ DE CANDIDATS DEL CONCURS PROJECTES EDIFICI RIPOLLET”, i la
identificació del sol·licitant.
I contindrà tota aquella documentació que els sol·licitants considerin necessària
per valorar els criteris que s’utilitzaran per a la selecció dels participants que
passaran a la segona fase del concurs, és a dir, els punts descrits a la clàusula 11
d’aquest plec.
10.- Solvència dels candidats.
Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera
i professional o tècnica.
Els candidats hauran de complir les condicions següents:
Solvència econòmica i financera:
Els concursants hauran d’acreditar la seva solvència econòmica mitjançant la
justificació de l’existència d’una assegurança de riscos professionals.
L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import
mínim de 100.000€.
Aquesta condició s’acreditarà per mitjà d’un certificat expedit per l’assegurador,
en el que consten els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos precedents.
Donat el tipus de procediment de que es tracta, la documentació
acreditativa de la solvència haurà de ser presentada només pels 4
participants seleccionats per passar a la segona fase del concurs.
Solvència professional o tècnica:
El tècnic proposat com a autor del projecte, haurà de ser titulat competent
(arquitecte) que actuarà com a autor del projecte, indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de d’haver redactat en els
darrers 15 anys un projecte de construcció d’edifici de característiques iguals o
similars.
El termini de quinze anys per a justificar l’experiència es considera necessari per
tal de no restringir la competència i garantir el nivell adequat en principi
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d’igualtat de tracte, atès que en el recent cicle econòmic hi ha hagut molt poca
activitat pel que fa a la redacció de documents urbanístics.
Caldrà aportar el currículum vitae de l’autor del projecte. S’haurà d’acreditar
l’autoria del treball similar amb certificats de la propietat, contractes, fulls
d’encàrrec o CFO, i la seva bona execució amb certificats de bona execució
emesos pel promotor del projecte.
11.- Criteris i procediment per a la fase de selecció (FASE 1)
I.- Finalitzat el termini de presentació de sol· licituds de participació, l’òrgan de
contractació de l'Ajuntament de Ripollet, procedirà a la validació documentació
general continguda en el sobre A (documentació administrativa). Si s'observessin
defectes materials en la documentació, es trametrà notificació per correu
electrònic a l'interessat corresponent, deixant constància de dita notificació en
l'expedient, atorgant-se un termini no superior a cinc (5) dies hàbils per a la
seva esmena. No obstant això, si la documentació d'algun interessat tingués
defectes o deficiències no esmenables, no serà admès al procediment de selecció,
i es procediria a la seva exclusió per part de l’òrgan de contractació.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referencia a la mera falta d'acreditació
dels mateixos.
Procedirà la no admissió i l'exclusió del concurs a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.
II.- Una vegada s'hagi comprovat que els licitadors compleixin els requisits de
solvència exigits a la clàusula corresponent, es procedirà a l’obertura del sobre B
(criteris de selecció dels candidats), que es lliurarà al Jurat, encomanant-li la
valoració i selecció dels concursants que són convidats a la FASE 2, de
conformitat amb els criteris de selecció relacionats a la clàusula 13.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos del present concurs
quedaran fora del procediment.
Es deixarà constància documental, a l'acta que s'aixequi, de totes les actuacions
realitzades.
II. Anàlisi i valoració de les propostes del Jurat
En la data o dates que determinin els membres del Jurat, es reuniran per a
procedir a l’anàlisi, avaluació i valoració de les propostes presentades, i atenent
únicament als criteris de valoració establerts en la clàusula 13 del present Plec
de Bases.
El Jurat emetrà un dictamen o decisió, que constarà en un informe, firmat pels
seus membres, on hi figurarà la llista endreçada per ordre de valoració dels
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concursants, tenint en compte els criteris previstos a la clàusula 13 del present
plec, junt amb les observacions que estimin oportunes.
El termini que tindrà el Jurat per emetre el seu dictamen serà, com a màxim d’un
mes. Tanmateix, a decisió del Jurat, aquest termini serà ampliable. Aquesta
ampliació es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament.
Els quatre primers concursant seleccionats pel Jurat, seran convidats a passar a
la FASE 2, mitjançant comunicació electrònica, i es publicarà en el perfil del
contractant.
Es deixarà constància documental, a l'acta que s'aixequi, de totes les actuacions
realitzades.
Criteris de selecció dels candidats (fase 1):
La selecció dels candidats que hauran de presentar proposta en la segona fase
del concurs, es farà d’acord als criteris d’adjudicació detallats en els apartats a)
a d), ambdós inclosos, establerts a la clàusula 13 del present PCAP.
Cada sol·licitant haurà de presentar un exemple de projecte redactat per ell, que
podrà ser el mateix que s’ha fet valer a efectes de solvència tècnica, i que haurà
de tenir certa similitud amb l’objecte del concurs: com a criteri de màxima
similitud un edifici d’habitatges combinat amb equipaments i urbanització i com
a criteri de mínima similitud un edifici d’habitatges amb combinació amb
qualsevol altre ús.
Caldrà presentar tota aquella documentació que els sol·licitants considerin que
pot justificar aquestes condicions, en format màxim d’un DIN A3 i d’un DIN
A4, per ambdues cares, 4 pàgines en total. No hi ha limitació en la data de
redacció dels documents. Aquesta no limitació en la data de redacció es considera
necessària per tal de no restringir la competència i garantir el nivell adequat en
principi d’igualtat de tracte.
El jurat valorarà la qualitat tècnica dels projectes presentats, de conformitat amb
els criteris de valoració detallats als apartats a) a d), ambdós inclosos, indicats
a la clàusula 13 d’aquest plec, que seran part dels criteris que s’aplicaran també
per a la valoració de les propostes que presentaran posteriorment els quatre
concursants seleccionats de la segona fase del concurs.
Quan el número de candidats que compleixin els criteris de selecció sigui inferior
a quatre, l’òrgan de contractació, si ho considera oportú, podrà continuar el
procediment amb els candidats que reuneixin les condicions exigides. En cap cas
es podrà convidar a menys de tres participants (segons estableix l’article 185
LCPS), i tampoc es podrà convidar a cap altre licitador que no hagin sol·licitat
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participar en el procediment, o a candidats que no reuneixin les condicions
exigides en el present Plec. Igualment, en cap cas es convidaran a més de 4
participants.
12.- Proposicions dels concursants finalistes (FASE 2)
12.1.- Els concursants seleccionats que hagin estat objecte d'invitació a
participar en la Fase 2 presentaran la seva proposició en el termini màxim de
seixanta dies, a comptar des de la notificació de la invitació.
Les proposicions, en aquesta segona fase, s'hauran de presentar físicament a
les dependències de l'Ajuntament de Ripollet, oficina OAC, carrer Balmes,
número 2, o enviar per correu administratiu dins del termini d'admissió.
Les notificacions i comunicacions per part de l’Ajuntament s’efectuaran per via
electrònica.
En cas que les propostes es trametin per correu dins de termini, els participants
hauran de justificar que la data i hora d'imposició de la tramesa a l'Oficina de
Correus són, com a màxim, les assenyalades als anuncis i anunciar-les
mitjançant correu electrònic contractacio@ripollet.cat que l'Ajuntament de
Ripollet haurà de rebre dins del dia en que finalitza la presentació. En cas que
després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de
les propostes no hagués arribat la proposta enviada per correu a l'Ajuntament,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Els concursants no podran mantenir comunicacions referents al concurs amb els
membres del Jurat. Igualment, els concursants es comprometen, pel simple fet
de presentar la seva proposta, a no divulgar la mateixa, per sí o per mitja de
qualsevol tercer o membres de l'equip, abans del dictamen del Jurat, per garantir
l'anonimat i preservar l'objectivitat del concurs. Seran desqualificades i, per tant,
excloses les propostes que vulnerin el contingut de la present base.
Les propostes presentades fora de termini establert no seran admeses sota cap
concepte ni en cap circumstancia.
12.2.- Els concursants seleccionats hauran de presentar les seves propostes
d'acord amb allò previst al present Plec de Bases i d'acord amb la documentació
i requisits que s’especifiquin a la notificació d'invitació.
La proposta tècnica i documentació a que fa referencia la present clàusula es
presentarà de forma anònima, per tal de garantir el secret de l’autoria, amb un
lema que lliurement triï el concursant. Els concursants hauran de ser
especialment curosos amb aquesta condició, de forma que la inclusió del nom
13

del concursant o altra especificació que permeti la seva identificació comportarà
l'exclusió immediata del concurs.
El Secretari del Jurat vetllarà perquè es respectin en tot moment les
característiques del concurs i l'anonimat.
12.3.- La documentació que cal presentar és la següent:
12.3.1.- SOBRE C: (TANCAT)
Títol: "SOBRE C" 'PROPOSTA IDEA CONCURS PROJECTE EDIFICI RIPOLLET" i
"(LEMA)"
Aquest sobre contindrà la proposta-idea, que serà objecte d'avaluació per part
del jurat, ajustant-se a les exigències i contingut establert al plec de condicions
tècniques.
En tots els fulls que composin la memòria escrita i documentació s’haurà de fer
constar el lema (a efectes d'identificació dels mateixos), al peu de pagina i aniran
numerats.
L’extensió màxima serà de tres DIN-A 3 i de tres DIN-A4, a doble cara.
S’adjuntarà, a més del format i contingut indicat al PPT, un llapis de memòria
amb tota la documentació i la memòria, en format pdf o similar, llegible i no
editable. S’adverteix de l’obligatorietat del licitador d’esborrar les metadades dels
arxius presentats, per tal de preservar l’anonimat de la proposta.
Aquests arxius s'usaran, per un costat, per a possibles publicacions, i per un altre,
per a compilar un possible arxiu que contingui totes les propostes i pugui ser
repartit a tots els membres del Jurat amb anterioritat a les seves deliberacions,
pel seu estudi detallat.
El concursant haurà de tenir cura de que aquesta documentació no permeti la
identificació del participant, tenint cura igualment de no introduir el llapis de
memòria en el sobre d'identificació, donat que si es fa així no seria obert, per
comprometre la garantia d'anonimat del concursant. La presentació del llapis de
memòria dins del sobre d’identificació implicarà que el Jurat no disposarà de la
documentació gràfica continguda en ell amb anterioritat a les reunions del Jurat.
El llapis de memòria incorporarà el lema, a efectes d'identificació del mateix.
12.3.2.- SOBRE D: (TANCAT)
Títol: "SOBRE D" "LEMA" “(Títol del concurs)"
Aquest sobre contindrà la identificació del concursant que ha presentat la
proposta tècnica amb relació al lema escollit. Aquest sobre contindrà el lema, la
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identificació i dades de contacte del redactor o equip redactor de la proposta,
mitjançant el següent model:
“ L'/Els autor/s de la proposta presentada sota el lema " .. ... ..” és/són ...... (nom
i cognoms o raó social).
Desitjo /No desitjo  mantenir l’anonimat pel cas de no resultar guanyador.
Lloc, data i signatura”
Aquesta informació sobre la identificació constarà a l'interior del sobre,
únicament podent constar a l'exterior el lema.
El sobre haurà de ser opac, sense que es pugui apreciar, de cap forma, la
informació que conté. Qualsevol dada, informació o grafisme que permeti
identificar l'autoria i que consti a l'exterior del sobre, o que es vegi a través del
mateix, serà motiu d'exclusió.
13. Criteris de valoració del concurs
La proposta guanyadora serà designada pel Jurat, i serà aquella que obtingui
la major puntuació atorgada pel Jurat d’entre totes aquelles proposicions
admeses a la Fase 2, conforme els criteris de valoració que a continuació
s’indiquen.
Sobre una valoració màxima de 100 punts els criteris de valoració, que seran
tots subjectius, comportant això que la decisió del Jurat sigui argumentada, clara
i entenedora, es desglossen de la següent forma:

CRITERI

VALORACIÓ

a).- Disseny arquitectònic de la proposta d’habitatges:
Es puntuarà la proposta volumètrica, el disseny formal dels
espais interiors i exterior així com la solució arquitectònica
global, la seva capacitat estructuradora de ciutat, de
centralitat i que resolgui de manera satisfactòria la
complexitat de l’enclavament i la seva relació amb l’entorn.

0-25 punts

(0 punts insuficient, 5 punt bàsic, 15 punts bona i 25 punts
excel·lent)
b).- Disseny arquitectònic de la proposta d’equipament:
Es puntuarà la proposta volumètrica, el disseny formal dels
espais interiors i exterior així com la solució arquitectònica
global, la seva capacitat estructuradora de ciutat, de

0-25 punts
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centralitat i que resolgui de manera satisfactòria la
complexitat de l’enclavament i la seva relació amb l’entorn.
(0 punts insuficient, 5 punt bàsic, 15 punts bona i 25 punts
excel·lent)
c).- Qualitat de la proposta d’entorn i urbanització:
Es puntuarà el tractament i solució de l’espai públic de vial i la
seva relació amb l’entorn urbà.

0-15 punts

(0 punts insuficient, 2 punt bàsic, 10 punts bona i 15 punts
excel·lent)
d).- Integració global:
Es puntuarà la integració de l’edifici d’habitatges,
l’equipament i la urbanització en un conjunt vertebrador de
ciutat.

0-10 punts

(0 punts insuficient, 1 punt bàsic, 5 punts bona i 10 punts
excel·lent)
e).- Fases de desenvolupament del conjunt per fases:
Es puntuarà l’estudi de l’avantprojecte per fases, de manera
que es pugui executar per fases viables i amb sentit funcional
de manera autònoma.

0-10 punts

(0 punts insuficient, 1 punt bàsic, 5 punts bona i 10 punts
excel·lent)

f).- Superació dels límits normatius pel que fa a l’impacte
ambiental i estalvi energètic.
Es puntuarà la proposta que presenti una millor justificació
tècnica i econòmica de les estratègies que:
- Tendeixin a l’autosuficiència i a la sostenibilitat

0-15 punts

- Redueixin la demanda energètica
- Incorporin sistemes intel·ligents per facilitar el control
de l’ús i dels consums energètics de l’espai
Presentin una millor optimització dels recursos naturals
(0 punts insuficient, 2 punt bàsic, 10 punts bona i 15 punts
excel·lent)
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14. Composició i funcionament del Jurat
a).- La composició del Jurat serà la següent:
Presidència: L’Alcalde de l’Ajuntament de Ripollet o persona en qui delegui.
Secretaria: Col·legiada entre la Secretaria i la Intervenció municipal.
Vocals:


El Coordinador d’àmbit Ciutat i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripollet
i arquitecte municipal.



Tècnica de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripollet,
amb titulació d’arquitecta.



L’arquitecte municipal d’un municipi de la comarca del Vallès Occidental.



Tres arquitectes del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.



La Defensora de la Ciutadania de Ripollet.



Un tècnic de l’Àmbit de Justícia Social (salut pública/educació/ serveis
socials).



Un membre representant de qualsevol de les següents entitats municipals:
Escola d’Adults/ Associació Jaume Tusset/PAH amb dret de paraula però
sense dret a vot.

b).- Funcionament del Jurat:
Correspondrà al president del Jurat les convocatòries del Jurat. Les decisions del
Jurat es prendran per majoria absoluta dels assistents, i en base als criteris
establerts als plecs. El Jurat tindrà autonomia de decisió i dictamen, i els seus
membres gaudiran d’absoluta independència. El President tindrà, en cas d’empat,
vot de qualitat.
El Jurat està compost per persones físiques independents dels participants en el
concurs de projectes. A tal efecte, les persones designades que no tinguin la
condició d’empleats públics, hauran de signar una declaració jurada acreditativa
de la seva independència i de servir amb objectivitat els interessos generals. La
seva actuació estarà sotmesa a la Llei i al Dret, i cercarà l’interès públic.
Els membres del Jurat tindran l’obligació de guardar secret sobre les
deliberacions/decisions realitzades pel Jurat fins al moment d’obertura dels
lemes.
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No podran desenvolupar la funció de Jurat aquells qui es trobin en alguna de les
situacions següents:
- Aquells que ostentin amb algun dels concursants relació d’associació
professional permanent i actual, que determini un deure legal o
deontològic d’abstenció.
- Aquells que ostentin amb algun dels concursants, amb els administradors
de les entitats o societats que concursin, representants legals o
mandataris que intervinguin en el procediment, parentesc de
consanguinitat dins del quart grau o afinitat dins el segon.
c).- Les funcions del Jurat seran:
I.- A la Fase de selecció (Fase 1):
- Anàlisi de les sol·licituds de participació, per valorar i seleccionar, d’acord
amb els criteris de selecció establerts, els concursants seleccionats a
presentar les ofertes a la Fase 2.
- Formulació de la proposta de selecció de concursants que podran presentar
proposta a la Fase 2 del procediment (emissió del dictamen de valoració).
II.- A la Fase de valoració de les ofertes (Fase 2):
- Anàlisi de la documentació i admissió definitiva dels treballs.
- Proposta raonada d’exclusió d’aquells treballs no admesos, que recollirà
en acta.
- Anàlisi de les propostes presentades, i valoració de les mateixes d’acord
amb els criteris de valoració establerts.
- Vigilància i compliment de l’anonimat rigorós amb el que s’haurà
d’examinar la documentació.
- Formulació de la proposta de resolució definitiva de la proposta
guanyadora (emissió del dictamen de valoració).
15. Resum del procediment per a la proposta de resolució del concurs
I. Presentació propostes gràfiques: sobre C
Comunicats els participants a la fase 1 seleccionats, s’iniciarà el termini per a la
presentació de les proposicions del concursants seleccionats, que hauran de
presentar les seves propostes per donar una resposta global a les qüestions
tècniques formulades al present Plec de Bases i en el plec de condicions
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tècniques. Aquest període es comunicarà electrònicament als concursants
seleccionats, atorgant-se el termini de seixanta dies previstos en el present plec.
Les propostes s'hauran de presentar donant compliments als requisits i
condicions establerts al present plec i en els termini que s’atorguin a la carta
d’invitació.
II. Obertura del sobre C
Un cop rebudes les propostes tècniques per part dels concursants seleccionats a
la Fase 2, en la data comunicada per l'Ajuntament a través del Perfil del
contractant, es procedirà, en acte públic, a l'obertura del sobre C contenidor de
les proposicions gràfiques i altra documentació exigida en el present Plec de
Bases i en el PPT. L'original de les propostes quedaran a disposició dels membres
del Jurat per tal que realitzin les tasques assignades, pel seu anàlisi, valoració i
deliberacions, havent de mantenir la confidencialitat de la informació lliurada.
Prèviament, el Jurat decidirà respecte a aquelles propostes que hagin de ser
excloses per estar presentades fora de termini o per vulnerar el principi
d'anonimat.
III. Anàlisi i valoració de les propostes del Jurat
En la data o dates que determinin els membres del Jurat, es reuniran per a
procedir a l’anàlisi, avaluació i valoració de les propostes presentades i admeses,
i atenent únicament als criteris de valoració establerts en la clàusula 13 del
present Plec de Bases.
El Jurat emetrà un dictamen o decisió, que constarà en un informe, firmat pels
seus membres, on hi figurarà la classificació de les proposicions, tenint en
compte els criteris previstos a clàusula 13 del present plec, junt amb les seves
observacions que estimin oportunes.
El termini que tindrà el Jurat per emetre el seu dictamen serà, com a màxim d’un
mes. Tanmateix, a decisió del Jurat, aquest termini serà ampliable. Aquesta
ampliació es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament.
IV. Manteniment de l’anonimat
Un cop emès el dictamen del Jurat, es notificarà electrònicament a cada
concursant seleccionat i es publicarà al perfil del contractant, el dia i hora de
l'obertura en acte públic del sobre D contenidor de la identitat dels concursants.
En aquest acte, es donarà lectura, en primer terme, de la decisió del Jurat i es
procedirà seguidament a la identificació de les propostes presentades amb el
lema corresponent, recollint-se aquestes actuacions en l'acta corresponent.
16.- Premis
Un cop adjudicat el concurs, s’estableixen els següents premis o pagaments:
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a).- Els autors de les quatre idees seleccionades en la primera fase, rebran
cadascun d’ells la quantitat de set mil cinc-cents euros (7.500 €), en concepte
de compensació o pagament per les despeses que hagin pogut assumir en la
redacció de l’avantprojecte.
b).- L’autor de la idea finalment guanyadora, a més dels set mil cinc-cents euros
(7.500,00 €) de la compensació anterior, rebrà també un premi de set mil cinccents euros (7.500 €) més, i per tant fent un total la seva assignació de quinze
mil euros (15.000 €), IVA exclòs.
Per tant la quantitat que l’Ajuntament de Ripollet destina a aquest concurs és de
trenta-set mil cinc-cents euros (37.500 €), IVA exclòs.
El seu pagament serà, prèvia presentació de la corresponent factura, de
conformitat amb allò disposat a l’article 198 de la LCSP, de conformitat amb el
contingut de l’article 187,9 de la mateixa LCSP. Aplicant-se la corresponent
retenció i l’IVA en vigor, si escau, al moment de la facturació.
La factura, d’acord amb la legislació vigent, es presentarà per mitjans electrònics
en la plataforma de facturació electrònica de Generalitat de Catalunya e-Fact si
l’import supera els 1.000€. El codi DIR que haurà d’incorporar la factura
electrònica és el següent:
Oficina comptable
L01081803

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

L01081803

L01081803

Un cop conformada la factura pels serveis corresponents de l’ajuntament, es farà
efectiva de conformitat amb els terminis establerts per la LCSP i normativa
d’aplicació.
Concurs desert: En cas que el Jurat o l’Ajuntament de Ripollet, per raons
justificades, no considerin cap proposta convenient pel desenvolupament del
projecte, el concurs es podrà deixar desert, i per tant quedant sense efecte el
lliurament del premi dels 7.500,00 euros al projecte guanyador. Això no obstant,
els autors de les quatre idees seleccionades en la primera fase, rebran igualment
la quantitat fixada de 7.500,00 euros en concepte de compensació o pagament
per les despeses que hagin pogut assumir en la redacció de l’avantprojecte.
17. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de trenta-set mil cinccents euros (37.500 €), IVA exclòs, en tant s’ha tingut en compte, per al seu
càlcul, l’import de les quantitats calculades dels honoraris per als quatre
seleccionats en la primera fase del concurs, així com també l’import del premi
per al guanyador, de conformitat amb allò establert als articles 183.4 i 101.11 c)
de la LCSP.
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18. Finançament
La despesa derivada d’aquest concurs es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 401.151.22706 – Estudis i treballs tècnics, del vigent
pressupost. Comprometent-se l’Ajuntament de Ripollet a dotar l’aplicació
pressupostària per atendre la despesa del concurs, amb consignació suficient, pel
total import de trenta-set mil cinc-cents euros (37.500 €), IVA exclòs.
19. Propietat intel·lectual: garanties, drets i titulars
Els participants garanteixen que els treballs presentats són originals i que, en
cap cas, infringeixen drets de tercers, ni de propietat intel·lectual o industrial, ni
violenten pactes de confidencialitat ni de qualsevol altre tipus, i que, per tant, es
troben plenament legitimats per a participar en el present concurs d’acord amb
les seves bases. En conseqüència, els participants es responsabilitzen davant
l’Ajuntament de Ripollet de qualsevol reclamació que es pogués fer en aquest
sentit.
La propietat intel·lectual dels treballs romandrà dels seus autors, si bé es
cedeixen els drets d’explotació de les propostes a l’Ajuntament de Ripollet, com
a organisme convocant, que es reserva els drets d’una possible publicació i/o
exposició dels mateixos, o qualsevol altres usos que poguessin ser del seu interès,
tanmateix no excloent que, en publicitar la proposta, citarà l’autoria de la
mateixa.
A títol merament enunciatiu:
. Reproducció: de tots els elements en qualsevol suport, tangibles o no, en
qualsevol mitjà i suport apte per a incorporar –directa o indirectament- el
projecte i les seves còpies i les obres derivades i/o compostes en les que pogués
quedar incorporada.
. Distribució: de còpies i altres projectes derivats i/o compostos de les que, o en
les quals, el projecte, així com qualsevol dels seus elements, pogués trobar-se
incorporat, a través de qualsevol forma de distribució o de posada a disposició al
públic.
. Comunicació pública i posada a disposició del projecte i de tots els seus
elements, i dels projectes que se’n puguin derivar i/o composar en els quals, total
o parcialment, es trobi incorporat, en qualsevol via o modalitat.
L’Ajuntament de Ripollet podrà, per tant, utilitzar les propostes per a incorporarles al plec de condicions tècniques que han de regir la contractació, pel
procediment que correspongui, del projecte o projectes executius que la
desenvoluparan.
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El guanyador podrà participar en el concurs administratiu de contractació del
projecte o projectes executius, sempre que no incorri en les incompatibilitats dels
casos establerts en la llei.
Els participants del concurs podran recollir el material aportat durant els 30 dies
posteriors a la finalització de l’exposició pública dels treballs, que pogués
organitzar l’Ajuntament.
20. Crèdits
Sense perjudici de la titularitat anteriorment mencionada, els drets morals dels
participants seran sempre reconeguts. La menció serà compartida –si procedeixamb el reconeixement a les persones que hagin participat en el procés de creació
i desenvolupament del projecte, d’acord amb els usos habituals i de disponibilitat
de cada format.
La present clàusula s’aplica tant al guanyador del present concurs, com a la resta
de seleccionats dins la primera fase.
21. Drets d’imatge
El guanyador del concurs autoritza a l’Ajuntament de Ripollet la utilització de la
seva imatge, amb la finalitat de donar màxima difusió al concurs, sigui quin sigui
el format de difusió (radiofònic, televisiu, online via web pròpia i/o webs
relaciones, premsa escrita i digital, tant interna com externa, material de
promoció i publicitat, xarxes socials, edició del material del concurs, entre
d’altres).
22. Confidencialitat
El guanyador del concurs no podrà fer cap us o divulgació de la idea premiada i
dels documents elaborats amb motiu del concurs, ja sigui de forma total o
parcial, directa o per extractes, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de
Ripollet. Aquest deure de confidencialitat restarà vigent fins que no finalitzi el
període d’execució de les obres.
23. Règim jurídic del concurs
Aquest concurs es regeix per:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
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c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot
allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades
anteriorment.
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
f) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei comarcal i de règim local de Catalunya.
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
i) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector públic en l’àmbit de Catalunya, la resta de normes del Dret Administratiu,
i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
El present Plec de bases i tots els seus annexes, tenen la consideració de plec de
contractació, i, per tant, revestiran caràcter contractual.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels
concursants del contingut del present plec i de la totalitat de la documentació
que conforme el present concurs, sense cap excepció, esmena o reserva.
En cas de contradicció entre el plec de bases i el plec tècnic, prevaldrà sempre el
contingut del plec de bases.
Els participants seleccionats (concursants) per a la presentació de propostes (fase
2), es regeixen pel principi d’anonimat. En conseqüència, les propostes tècniques
hauran de vetllar pel manteniment de l’anonimat de les mateixes, sense que
puguin constar cap tipus d’element que permeti la identificació (adreces,
telèfons, adreces electròniques, signatures, noms, etc.) del participant a
l’exterior dels sobres, ni a l’interior de la proposta tècnica. Així, es considerarà
trencat l’anonimat en el cas que qualsevol participant rebel·li la seva identitat a
través de qualsevol mitjà (incloses xarxes socials) abans que es faci pública la
decisió del Jurat.
La ruptura de l’anonimat suposarà l’automàtica exclusió del participant del
present procediment, que continuarà amb les ofertes restants.
24. Òrgan de contractació
D’acord amb la Disposició addicional segona, correspon a l’alcalde la competència
com a òrgan de contractació respecte dels contractes de serveis quan el seu valor
estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost (com és el
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cas que ens ocupa) ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos
els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys,
eventuals pròrrogues incloses.
Aquesta atribució ha estat delegada a la Junta de Govern Local, segons el punt
tercer, apartat 3-a) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, de
delegació de competències.
25. Aprovació
Aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al concurs de
projectes, amb intervenció de jurat, per a la selecció de redacció d’avantprojectes
per a la construcció d’un edifici públic destinat a allotjar habitatges públics i
escola d’adults de l’Ajuntament de Ripollet, ha estat aprovat per l’òrgan de
contractació dins de l’acord d’aprovació del seu expedient administratiu, tal com
consta a l’expedient, en compliment del que disposa la LCSP.
La Secretària,
A data de la signatura electrònica
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ANNEX NÚMERO 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
CONCURS DE PROJECTES, AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, PER A LA SELECCIÓ DE
REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PÚBLIC
DESTINAT A ALLOTJAR HABITATGES PUBLICS I ESCOLA D’ADULTS DE
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

Nom i cognoms

Domicili

DNI/NIE

Núm.

Pis

Telèfon mòbil

Telèfon

Porta

Població

Correu electrònic

Equip integrat per (identificació, titulació, grau de col·laboració i signatures de cada
membre de l’equip):
-

Informats del “Concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per a la selecció de
redacció d’avantprojectes per a la construcció d’un edifici públic destinat a allotjar
habitatges públics i escola d’adults de l’Ajuntament de Ripollet”, convocat per
l’Ajuntament de Ripollet, manifestem:
-

Que posseïm plena capacitat d’obrar

-

Que coneixem i acceptem totalment les bases aprovades per a regir el concurs.
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-

Que cap dels participants està sotmès a cap de les causes d’incompatibilitat
establertes en la legislació vigent, ni en les presents bases.

-

Que no estem incursos en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar
amb l’administració pública.

Així mateix, volem rebre notificació electrònica dels actes que es derivin del
procediment, en aplicació del que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, a excepció
de les publicacions en procés selectiu, atès que aquestes es realitzaran a la seu
electrònica. A tal efecte facilitem en aquesta sol·licitud el correu i el telèfon mòbil
indicats.
En conseqüència sol·licitem ser inscrits en l’esmentat concurs.

(Població i data) (signatura del/de la declarant) (segell de l’empresa)
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ANNEX 2.- DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/co
ntractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
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ANNEX 3:
DECLARACIÓ D’EQUIP I SOLVÈNCIA TÈCNICA
(A INSERIR AL SOBRE A)
L’administració es reserva el dret de verificar l’autoria de les obres i/o projectes
sol·licitant als promotors i/o autors la documentació acreditativa que estimi oportuna.
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EQUIP TÈCNIC DESTINAT A LA REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE:

CONCURS DE PROJECTES, AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, PER A LA SELECCIÓ
DE REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
PÚBLIC DESTINAT A ALLOTJAR HABITATGES PUBLICS I ESCOLA D’ADULTS
DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Concursant:

DECLARA/EN:
De conformitat amb el que s’assenyala a les bases del Concurs de Projectes amb
intervenció de jurat per a la selecció de redacció d’avantprojectes per a la construcció
d’un edifici públic destinat a allotjar habitatges públics i escola d’adults de l’Ajuntament
de Ripollet,
Que en cas de resultar adjudicatari del contracte, el tècnic proposat com autor del
projecte i equip és:

I la solvència requerida s’acredita a continuació:
Autor de l’avantprojecte:
Nom

Titulació
Arquitecte

Nom de l’obra

28

Propietari o
promotor
Emplaçament
Ús/usos

Superfície

Any construcció

Pressupost

Document
d’acreditació
autoria
En conseqüència es sol·licita ser inscrit a l’esmentat concurs.
(Població i data) (Signatura del/de la declarant) (Segell de l’empresa).
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