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ANUNCI INCOACIÓ CONCURS
RESTRINGIT D’IDEES
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 12/02/2021 per
mitjà del present anunci s'efectua la convocatòria del procediment de
concurs restringit d’idees regulat en els articles del 183 a 187 de la
LCSP, i atenent a una pluralitat de criteris de valoració, per a l'adjudicació
del concurs restringit d’idees, d'acord amb les condicions que s'enumeren a
continuació:
1.

Poder adjudicador

a)

Organisme: Ajuntament de Lloret de Mar

b)

Dependència
Contractació

c)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

d)

Número d'expedient: 14032021000016.

2.

Obtenció de documentació i informació

a)

Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar. Serveis Jurídics.
Secció de Contractació.

b)

Adreça: Plaça de la Vila, número 1.

c)

Localitat i codi postal: Lloret de Mar -17310.

d)

Codi NUTS : ES512

e)

Telèfon: 972.361.945; Fax: 972.370.396

f)

Email: contractacio@lloret.cat

que

tramita

l'expedient:

Servei

de

g)

Adreça internet perfil: Perfil de Contractant

h)

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de les 08.00 a
les 14.30 hores.

3.

Objecte del contracte

a)

Descripció de l’objecte: Concurs d’idees amb la
finalitat de seleccionar, mitjançant la intervenció de
jurat, la proposta urbanística més idònia que, amb
caràcter d’estudi previ, serveixi de directriu o
esquema al futur Master Plan de remodelació global
de l’eix urbà.

09bb6ed1-15d2-45bc-afa4-6ce8a3a94580

ÓRGANO

REFERENCIA

Anunci

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ

14032021000016

Codi Segur de Verificació: 09bb6ed1-15d2-45bc-afa4-6ce8a3a94580
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01170950_2021_4081523
Data d'impressió: 23/02/2021 14:01:52
Pàgina 2 de 8

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

Ì09bb6ed1-15d2-45bc-afa4-6ce8a3a9ÇMpHÎ

DOCUMENT

1.- DAVID REIXACH SAURA (TCAT) (El secretari accidental), 23/02/2021 14:00

La proposta seleccionada en el present Concurs no
tindrà caràcter vinculant per l’Ajuntament ni caràcter
normatiu, sinó que podrà servir de base als
documents de planejament urbanístic a tramitar en
un futur.
Addicionalment, s’exclou expressament del premi del
Concurs l’adjudicació a posteriori d’un contracte de
serveis.
Divisió per lots i número: No procedeix tal i com consta
a l’expedient.

b)
c)

Termini d'execució:
dues (2) fases:

El Concurs d’idees constarà de

(i)Primera fase (“Fase de selecció”): en aquesta fase, qualsevol
licitador interessat i que compleixi les determinacions de la base 5ª,
podrà presentar una sol·licitud de participació en la forma i dins del
termini que s’indica a la base 7ª. Una vegada finalitzat el termini de
presentació de les sol·licituds de participació, l’òrgan de contractació
escollirà els candidats que seran convidats a presentar les seves
propostes, d’acord amb els criteris de selecció als quals es fa
referència a la base 8ª. El número màxim de candidats convidats serà
de deu (10), sens perjudici del que s’estableix en la base nº 8.2.9 de
les bases reguladores.
(ii) Segona fase (“Fase d’adjudicació”): aquesta fase es troba
subdividida en dues sub-fases:
a. Primera sub-fase (“Fase preliminar”): els candidats
seleccionats seran convidats simultàniament i per
escrit per tal que, en qualitat de concursants,
presentin una idea concisa. Les Idees
presentades
pels concursants seran avaluades pel Jurat d’acord
amb els criteris de valoració previstos a la base 11ª
de les Bases.
b.
Segona
sub-fase
(“Fase
final”):
aquells
concursants que superin la Fase de selecció i la Fase
preliminar, seran convidats simultàniament i per
escrit, en qualitat de finalistes, a que presentin les
seves propostes en desenvolupament de la Idea
inicial. El Jurat avaluarà aquetes Propostes finals
d’acord amb els criteris de valoració previstos a la
base 12ª de les Bases. El número de candidats que
participaran a la Fase final serà de màxim tres (3)
d) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació
71400000-2

Serveis

de

planificació

urbana
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paisatgística
71410000-5 Serveis Urbanisme
e) Contracte Reservat: NO
4.

Tramitació i procediment

a)

Tipus d’expedient: Concurs restringit d’idees

b)

Tramitació: ordinària

c)

Procediment d'adjudicació: concurs restringit d’idees

5.

Pressupost base de licitació i valor estimat del
contracte

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
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a) Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació, entès
com el límit màxim de despesa que en virtut del Concurs pot
comprometre l’òrgan de contractació, incloent les retribucions als
membres del Jurat del Concurs, ascendeix a 100.430,00 euros (IVA
inclòs), segons el següent desglossament:

D’aquesta manera, es delimiten els cinc (5) premis següents:
(i) Primer premi: 15.000,00 €, més IVA (21%)
(ii) Premi addicional a la millor proposta en relació amb l’àmbit 1-1’:
5.000,00 €, més IVA (21%)
(iii) Premi addicional a la millor proposta en relació amb l’àmbit 2-2’:
5.000,00 €, més IVA (21%)
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(iv) Premi addicional a la millor proposta en relació amb l’àmbit 3-3’:
5.000,00 €, més IVA (21%)
(v) Premi addicional a la millor proposta en relació amb l’àmbit 4-4’:
5.000,00 €, més IVA (21%)
Aquests cinc (5) premis previstos poden recaure sobre qualsevol dels
3 participants “finalistes”, podent ésser guardonats, o no, amb més
d’un dels esmentats cinc (5) premis previstos.
Els 3 concursants que hagin superat la Fase preliminar i, per tant,
participin a la Fase final, rebran cadascun, en concepte de
compensació per les despeses incorregudes, la quantitat de:
15.000,00 €, més IVA (21%).

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

Els premis i els imports de compensació comprenen els honoraris de
la
totalitat dels membres que formen l’equip participant.
Addicionalment, es preveu una remuneració a percebre pels membres
del Jurat nomenats pels corresponents Col·legis professionals i per
l’Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes de 150,00 €, més IVA,
per jornada de treball de cada membre, amb un total de com a
màxim quatre (4) jornades previstes.
b) Valor estimat del contracte: Als efectes d’allò que disposen l’article
101 i concordant de la Llei 9/2017, és de 80.000 euros, IVA exclòs.
Aquest import no inclou les retribucions previstes per als membres
del Jurat del Concurs.
L’esmentat import s’ha calculat aplicant la regla prevista a l’article
183.4 de la LCSP i es correspon amb l’import total dels premis a
percebre pels guanyadors del primer premi i dels premis addicionals
per cada àmbit i amb del pagament fix a percebre pels finalistes.
6. Admissió de variants
En el present contracte no es podran proposar variants.
7. Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: En tractar-se d’un concurs d’idees que no comportarà
l’adjudicació d’un contracte de serveis a favor del guanyador, no
procedeix exigir la constitució de cap tipus de garantia definitiva
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8.

APTITUD PER A PARTICIPAR I REQUISITS DE
SOLVÈNCIA
a)
Veure base 5.1ª APTITUD PER A PARTICIPAR de les bases
reguladores del concurs restringit d’idees per a la selecció de
propostes, amb caràcter d’estudi previ, que serveixin de directrius al
futur master plan de remodelació de l’eix urbà format per l’Avinguda
del Rieral – l’Avinguda Just Marlés – Passeig Marítim – Avinguda Pau
Casals de Lloret de Mar
b)
Solvència : Veure base 5.2ª REQUISITS DE SOLVÈNCIA de les
bases reguladores del concurs restringit d’idees per a la selecció de
propostes, amb caràcter d’estudi previ, que serveixin de directrius al
futur master plan de remodelació de l’eix urbà format per l’Avinguda
del Rieral – l’Avinguda Just Marlés – Passeig Marítim – Avinguda Pau
Casals de Lloret de Mar

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
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9. Criteris per a l'adjudicació del concurs
1. PRIMERA FASE – FASE DE SELECCIÓ: Veure base 8.2ª SELECCIÓ
DELS CANDIDATS I INVITACIONS de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi
previ, que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació de
l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés –
Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar.
2. SEGONA FASE – FASE D’ADJUDICACIÓ: Dividida en dos subfases:
a. Primera sub-fase (Fase preliminar): Veure base 11.2ª CRITERIS
DE VALORACIÓ DE LES IDEES de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi
previ, que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació
de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés
– Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar.
b. Segona sub-fase (Fase Final): Veure base 12.2ª VALORACIÓ DE LES
PROPOSTES FINALS de les bases reguladores del concurs restringit
d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi previ, que
serveixin de directrius al futur master plan de remodelació de l’eix urbà
format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés – Passeig
Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar.
10.
a)

Presentació de sol·licituds de participació i documentació

Forma presentació: Les sol·licituds de participació
s’hauran de presentar electrònicament tal i com figura en la base
7.1ª
PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ, PRESENTACIÓ DE LES
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SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ – DOCUMENTACIÓ de les bases
reguladores del concurs restringit d’idees per a la selecció de
propostes, amb caràcter d’estudi previ, que serveixin de directrius al
futur master plan de remodelació de l’eix urbà format per l’Avinguda
del Rieral – l’Avinguda Just Marlés – Passeig Marítim – Avinguda Pau
Casals de Lloret de Mar
b)

Documentació a presentar :
1. PRIMERA FASE – FASE DE SELECCIÓ segons figura a la base 7.2ª
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ –
DOCUMENTACIÓ de les bases reguladores del concurs restringit
d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi previ,
que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació de
l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés –
Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
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que apareix a la capçalera.

2. SEGONA FASE – FASE D’ADJUDICACIÓ: Dividida en dos subfases:
a. Primera sub-fase (Fase preliminar): segons figura a la base 11.1ª
PRESENTACIÓ DE LES IDEES de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi
previ, que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació
de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés
– Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar
b. Segona sub-fase (Fase Final): segons figura a la base 12.1ª
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES de les bases reguladores del
concurs restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter
d’estudi previ, que serveixin de directrius al futur master plan de
remodelació de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral –
l’Avinguda Just Marlés – Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de
Lloret de Mar
c)

Data límit de presentació: El termini per la
presentació de sol·licituds de participació es fixa segons disposen els
articles 187.10, 136 i 161.3 de la LCSP i serà de quinze (15) dies
naturals, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci de
licitació al perfil del contractant.

d)

S’accepta la facturació electrònica en els supòsits
exposats en les Bases reguladores.

11.

Obertura de Proposicions

D’acord amb l’article 187.1 de la LCSP, en el Concurs d’idees no hi
intervindrà la Mesa de Contractació. Totes aquelles funcions
administratives o d’una altra naturalesa que no estiguin atribuïdes
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expressament al Jurat seran realitzades pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.
1. PRIMERA FASE – FASE DE SELECCIÓ: Veure base 8.2ª
DESENCRIPTACIÓ I OBERTURA DEL SOBRE A I SELECCIÓ DELS
CANDIDATS I INVITACIONS de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi
previ, que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació
de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés
– Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar
2. SEGONA FASE – FASE D’ADJUDICACIÓ: Dividida en dos subfases:
a. Primera sub-fase (Fase preliminar): : Veure base 11.2ª
VALORACIO DE LES IDEES de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi
previ, que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació
de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés
– Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar.
b. Segona sub-fase (Fase Final): veure la base 12.2ª VALORACIÓ DE
LES PROPOSTES FINALS de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi
previ, que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació
de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés
– Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar
12.

Adjudicació del concurs

Un cop presentada la documentació a la que es fa referencia a la Base 14ª,
es procedirà a adjudicar el premi principal, els premis addicionals i les
compensacions en un termini no superior a cinc (5) dies, procedint-se una
vegada adjudicats el premi principal i els premis addicionals a la
formalització corresponent
13.

Drets i obligacions

Veure base 16º OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS de les bases reguladores del
concurs restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter
d’estudi previ, que serveixin de directrius al futur master plan de
remodelació de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just
Marlés – Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar.
14.

Recurs

Veure base 19ª RECURSOS de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi
previ, que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació
de l’eix urbà format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés
– Passeig Marítim – Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar

09bb6ed1-15d2-45bc-afa4-6ce8a3a94580

ÓRGANO

REFERENCIA

Anunci

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ

14032021000016

Codi Segur de Verificació: 09bb6ed1-15d2-45bc-afa4-6ce8a3a94580
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01170950_2021_4081523
Data d'impressió: 23/02/2021 14:01:52
Pàgina 8 de 8

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

Ì09bb6ed1-15d2-45bc-afa4-6ce8a3a9ÇMpHÎ

DOCUMENT

15.

1.- DAVID REIXACH SAURA (TCAT) (El secretari accidental), 23/02/2021 14:00

Règim jurídic.

Veure la base 21ª DRET SUPLETORI de les bases reguladores del concurs
restringit d’idees per a la selecció de propostes, amb caràcter d’estudi previ,
que serveixin de directrius al futur master plan de remodelació de l’eix urbà
format per l’Avinguda del Rieral – l’Avinguda Just Marlés – Passeig Marítim
– Avinguda Pau Casals de Lloret de Mar.
16.
Contracte relacionat amb projectes o programes finançats
per la Unió Europea: NO
Document signat digitalment
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