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Josep Guillén Viñas, Secretari Interventor Funcionari Interí de l’ajuntament de
Santa Oliva,
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data dos de maig de dos mil dinou, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:
EXP. NÚM.: 2457/18
ADJUDICACIÓ DE PREMIS DEL CONCURS DE
PROJECTES D’ARQUITECTURA PER A LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
EUROPA DE SANTA OLIVA.
Antecedents

Vist l’informe jurídic i de fiscalització prèvia emès per la Secretaria Intervenció
on es justifiquen tots els aspectes que determinen la necessitat de licitar el
present concurs, de data 27/01/2019.
Mitjançant acord de Junta de Govern de data 07.02.2019 es va aprovar els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació mitjançant procediment obert del
concurs de projectes d’arquitectura per a la remodelació de la Plaça Europa de
Santa Oliva.
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2019-039 de 18.02.2019 de rectificació
d’error material i aclariments als Plecs de Clàusules Administratives particulars
(PCAP), es va rectificar l’error material de fet de la clàusula tercera dels PCAP,
en el sentit següent:
-

On diu: “Els presents plecs es redacten de conformitat a l’article 18 de la
Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’Arquitectura de Catalunya.”
Ha de dir: “Els presents plecs es redacten de conformitat a l’article 17 de
la Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’Arquitectura de Catalunya.”

Així mateix, es resolien aclariments als PCAP, en el següent sentit:
-

-

Clàusula 8a del PCAP, participació en el concurs: No és un requisit
necessari estar col·legiat professionalment per participar en el concurs
de projectes.
Clàusula 12a del PCAP, els quatre arquitectes designats pel COAC es
realitzarà mitjançant la Borsa de Jurats del COAC de conformitat amb
allò previst a l’article 14 de la Llei 12/2017 d’Arquitectura.

Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.920.22706
(ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS) per import dels premis, corresponent a
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Mitjançant resolució d’Alcaldia número 161/2018 de 17 de setembre de 2019,
s’inicia l’expedient per a dur a terme la tramitació del concurs de projectes de
remodelació de la Plaça Europa de Santa Oliva.

Ajuntament de Santa Oliva
6.000,00 euros.
Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest concurs, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim de licitació
d’aquest contracte.
Mitjançant decret d’alcaldia número 115/2019 de data 04.04.2019 es va aprovar
el nomenament dels membres del Jurat del concurs de projectes d’arquitectura
per a la remodelació de la Plaça Europa de Santa Oliva, que es va publicar al
perfil de contractant.
El Jurat, després de l'anàlisi de les diferents sol·licituds i en aplicació dels
criteris de selecció recollits en el plec, tal com consta en l'acta que figura en
l'expedient, en la seva reunió de data 11 d’abril de 2019, acorda l’admissió dels
següents concursants:
NIF

Data
d'entrada

Zeltia Vega Santiago

46899055P

25/03/2019 12:37:18

Javier Fernandez Ponce 46996975V

25/03/2019 20:25:22

Marta Ortiz Díez de los
Ríos

25348511G

26/03/2019 20:04:40

Gerard Arnal Segura

47773103X

27/03/2019 00:11:42

ARANZAZU
MOGILNICKI TOMÀS

43734314K

27/03/2019 14:25:56

Aleix Borrell Fernández

47771721P

27/03/2019 18:49:09

Victoria Fiol Duran

43109558Z

27/03/2019 19:42:46

AGORA arquitectura

46454174Q

27/03/2019 19:53:16

UNDER PROJECT LAB
SCP

J67304709

27/03/2019 20:28:01

ARGO Arquitectura SCP J55653018

27/03/2019 20:30:53

CASTIÑEIRACOROMIN
J58948266
AS-SABATÉ S.C.P.

27/03/2019 23:22:55

ORIOL POCH MORA

27/03/2019 23:39:45

77102607Y

Hora
d'entrada

Registre
d'entrada
2019-E-RC
-1001
2019-E-RC
-1014
2019-E-RC
-1033
2019-E-RC
-1034
2019-E-RC
-1050
E/000255-2
019
2019-E-RC
-1053
2019-E-RC
-1054
2019-E-RC
-1055
2019-E-RC
-1056
2019-E-RC
-1057
2019-E-RC
-1058
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Denominació social

Ajuntament de Santa Oliva
En la sessió del Jurat de data 11 d’abril de 2019, es dictamina la declaració
d’excloure l’oferta presentada per Ivan Galofré Marcos (número de registre
d'entrada 2019-E-RC-1063 del dia 28.03.2019 a les 11:44:55), atès que ha
estat presentada fora de termini establert en l’anunci de licitació.
En la sessió del Jurat de data 11 d’abril de 2019, en la que es procedeix a obrir
els Sobres 2, i analitzar el contingut de les proposicions tècniques, es dictamina
el que es transcriu literalment:
“ Primer.- DESCARTAR les propostes tècniques amb el lema “Sense títol” i
“Envelat Europa”, per no recollir els requisits tècnics mínims exigibles en el
present procediment.
(...)”
En la reunió del Jurat que va tenir lloc el dia 25 d’abril de 2019, es realitzen les
tasques d’anàlisi i valoració de les propostes presentades en els Sobres
número 2, mantenint estrictament l’anonimat de les propostes, emetent el
corresponent Dictamen i informe de valoració, i ordenant les mateixes de major
a menor puntuació d’acord amb el quadre que s’adjunta, amb els següents
resultats puntuats segons els criteris de valoració establerts als plecs:
Qualitat
tècnica:
solucions
constructives
i materials
(màx. 20
punts)
Cord'oliv@ 15
Entre dues 15
realitats
Jugaire
13
L'Hort de 13
Oliva
Nova
10
Europa
Santa
Oliva
Parc Obert 14
Pedra
19
Seca
Peristylium 18
Tots cap a 14
la plaça
Un Jardín 15

Qualitat Usos,
Viabilitat
estètica funcionalit econòmi
: bellesa at i
ca (màx.
i imatge activitats 20 punts)
(màx. 20 (màx. 20
punts) punts)

Instal·lacions,
mobiliari urbà,
enjardinament,
estalvi energètic i
innovació (màx.
10 punts)

Integració
urbana i
connectivit
at (màx. 5
punts)

Cost i
facilitat de
mantenime
nt (màx. 5
punts)

14
14

14
13

15
12

7
7

4
3

5
3

11
11

11
12

12
11

6
5

3
3

3
3

9

10

13

5

2

3

14
19

13
18

13
17

7
9

3
5

3
5

19
13

19
13

14
14

9
7

5
4

4
4

15

14

14

7

4

3
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Lema

Ajuntament de Santa Oliva
Es classifiquen per ordre decreixent les proposicions segons la puntuació total
obtinguda:
Lema
Pedra Seca
Peristylium
Cord'oliv@
Un Jardín
Tots cap a la plaça
Parc Obert
Entre dues realitats
Jugaire
L'Hort de Oliva
Nova Europa Santa Oliva

Puntuació
total
92
88
74
72
69
67
67
59
58
52

En la sessió del Jurat de data 25 d’abril de 2019, el Jurat emet la fallada del
concurs, i dictamina elevar a l’òrgan de contractació la proposta de resolució
del concurs de projectes d’arquitectura.
Les reunions del jurat van tenir lloc els dies 11 i 25 d’abril de 2019 i les actes
d'aquestes reunions figuren en l'expedient i van ser publicades en el perfil del
contractant.

-

Primer premi per Pedra Seca: AGORA ARQUITECTURA, amb DNI núm.
46454174Q.
Segon premi per Peristylium: UNDER PROJECT LAB SCP, amb NIF
núm. J67304709.
Tercer premi per Cor d’Oliv@: ARÀNZAZU MOGILNICKI TOMÀS, amb
DNI núm. 43734314K.

La competència per a l'adjudicació dels premis del concurs correspon a la Junta
de govern local, segons les delegacions de l’Alcaldia, i d’acord amb el que es
disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de Contractes de
sector públic, en virtut del qual s'adopta el següent,
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En sessió del Jurat de data 25 d’abril de 2019, es va procedir a l’obertura del
sobre 1, corresponent a la documentació administrativa, a l’efecte de conèixer
la identitat de les propostes guanyadores, les quals resulten les següents:

Ajuntament de Santa Oliva
ACORD
Primer.- ATORGAR els premis del Concurs de projectes d'arquitectura per a la
remodelació de la Plaça Europa de Santa Oliva a les següents propostes
guanyadores, i pels motius que en resum es detallen:
-

Primer premi de 4.000 euros a AGORA ARQUITECTURA, amb DNI núm.
46454174Q, a la proposta Pedra seca: Per ser l'opció que s'adequa
millor a la realitat sociocultural del municipi. Amb intervencions subtils
aconsegueix un bona funcionalitat de la plaça, amb espais diàfans,
fragmentables i flexibles. Resol delicadament el tractament de la partió
amb els habitatges de llevant. És viable econòmicament, amb utilització
de materials locals; una proposta sostenible que s'encamina a reduir el
consum energètic, i de fàcil manteniment.

-

Segon premi de 1.000 euros a UNDER PROJECT LAB SCP, amb NIF
núm. J67304709, a la proposta Peristylium: Per la voluntat d'oferir una
imatge unitària de la plaça amb una estructura lleugera que s'integra
amb la carpa existent i que ofereix un ampli espai central d'acollida. Tot i
que comporta un aspecte excessivament urbà per al municipi.

-

Tercer premi de 1.000 euros ARÀNZAZU MOGILNICKI TOMÀS, amb
DNI núm. 43734314K, a la proposta Cord'oliv@: Per ser una proposta
realista que ofereix una bona viabilitat econòmica i de fàcil manteniment.
Aconsegueix una adequada gradació de paviments de la plaça, de durs
a tous. Permet la varietat d'usos, tot i que traslladant el bar a llevant
milloraria la funcionalitat de la plaça.

Tercer.- Notificar la present adjudicació als guanyadors del concurs i a la resta
de candidats i licitadors, a l’adreça electrònica de notificacions per la via de la
seu electrònica municipal, fent indicació del règim de recursos que s’escaigui.
Quart.- Publicar el present acord d’adjudicació en el Perfil de contractant
municipal: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva juntament amb
la documentació tècnica de les propostes guanyadores.
Cinquè- Designar com a responsable del concurs a l’òrgan de Secretaria
intervenció municipal o en qui aquest delegui.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Segon.- Aprovar la despesa de 6.000,00 euros en concepte de premis del
concurs de projectes, i autoritzar el pagament als guanyadors amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22706 (ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS) del
Pressupost municipal vigent.

Ajuntament de Santa Oliva
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Vist i plau
Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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Josep Carreras i Benach
Alcalde

