PROGRAMES DE MEMÒRIA I HISTÒRIA - DIRECCIÓ DE MEMÒRIA, HISTÒRIA I PATRIMONI
OBJECTE DEL CONTRACTE: CONCURS D’IDEES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI DE MEMÒRIA, MONUMENT PRESÓ DE DONES DE
LES CORTS.
CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI: Veure “Plec de prescripcions tècniques per al Concurs d’idees per al disseny d’un projecte
executiu d’un espai de Memòria, Monument Presó de Dones de Les Corts”
LLOC DE LLIURAMENT: Direcció de Memòria, Història i Patrimoni – La Rambla, 99, 08001 Barcelona.
TERMINI DE LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ: 12 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació al Perfil del Contractant.
CALENDARI D’EXECUCIÓ
FASE 1 i 2: La durada del contracte serà de 1 mes natura, a comptar des de l’endemà de la signatura (5 equips seleccionats)
FASE 3: La durada del contracte serà de 4 mesos naturals, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’adjudicatari
IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ :
10.000€ +21% IVA per la primera i segona fase
15.000 € + 21% d’IVA per la tercera fase.
EL PRESSUPOST ha d’anar detallat per preus unitaris. Amb l’import total de l’oferta sense iva, el percentatge i import d’IVA i el preu total de
l’oferta.
CRITERIS QUANTIFICATIUS per a la valoració de l’oferta:
La selecció de les licitacions serà a dues voltes seguint els següents criteris:
Criteris per a la selecció de 5 equips redactors (Fase 1): Els criteris que serviran per a seleccionar 5 equips redactors seran:
Criteri 1- Idoneïtat de l’equip tècnic pel seu coneixement del tema i treballs en elements patrimonials de característiques similars o temes equivalents.
Fins a 14 punts. [criteris objectius]
Es valorarà la solvència tècnica i professional de l’equip en funció dels paràmetres expressats al Plec de prescripcions tècniques.
La solvència tècnica i professional mínima és la que s’especifica al Plec de prescripcions tècniques. Així, es desestimaran aquelles
ofertes que no compleixin els criteris de solvència tècnica i professional de l’equip que s’estableixen al punt 3 (“Equip tipus”) del “Plec
de prescripcions tècniques per al Concurs d’Idees per la Construcció d’un espai de memòria, Monument Presó de Dones de Les Corts”
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Criteri 2- Valoració projecte equivalent (46 punts) . [criteris subjectius]
Es valorarà sobre la proposta equivalent presentada, els següents punts amb un màxim de 10 punts cadascun.
Qualitat artística de l’exemple presentat
Transmissió de la memòria
Valors de reivindicació ciutadana
Perspectiva de gènere
Insuficient: s’atorga 0 punts.
Acceptable: s’atorga 3 punts.
Bona: s’atorga 6 punts..
Molt bona: s’atorga 10 punts
Més enllà d’aquests requeriments, experiències i projectes, es valoraran, de forma addicional i fins a un màxim de 6 punts, els següents:
-

Per cada experiència addicional demostrable relacionada amb recuperació de la memòria històrica, 1 punt (màxim 2)
Per cada direcció d’intervenció en l’àmbit de la ciutat de Barcelona vinculada a temes monumentals , 1 punt (màxim 2)
Per cada experiència addicional demostrable en l’àmbit del patrimoni històrico-artístic, 1 punt (màxim 2)

Puntuació total FASE I (criteris 1+2) = 60 punts

Criteris per a l’adjudicació del projecte executiu (Fase 2): Els criteris que serviran per a negociar amb els licitadors són:
Criteri 1- Proposta d’intervenció. Fins a 45 punts [criteris subjectius]
Es valorarà sobre la proposta presentada, els següents punts (amb un màxim de 15 punts cadascun):
Perspectiva de gènere
Transmissió de la memòria
Procés de reivindicació ciutadana
Insuficient: s’atorga 0 punts.
Acceptable: s’atorga 3 punts.5
Bona: s’atorga 10 punts..
Molt bona: s’atorga 15 punts
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Criteri 2 - Propostes tècniques, valorades. Fins a 30 punts. [criteris objectius]

a) Fer una memòria del que comportarà la redacció del Projecte executiu de l’Espai de Memòria, Monument Presó de Dones de Les
Corts, marcant els punts bàsics a desenvolupar. Aquests estaran basats en la urbanització, les intervencions en l’entorn, el conjunt
monumental i, especialment, incidint en els de memòria històrica.
Ponderació a raó de:
a.1) Per la presentació i la redacció del text, la proposta tècnica (màxim 3 pàgines DIN A4, arial 11, espai simple), fins a 10 punts
No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. La valoració serà classificada i alhora puntuada
segons el barem que a continuació es detalla:
-

Insuficient: s’atorga 0 punts. No compleix els mínims exigibles.
Acceptable: s’atorga 3 punts. La proposta tècnica és genèrica o planteja inconsistències.
Bona: s’atorga 6 punts. La proposta tècnica està ben fonamentada en totes les seves parts, si bé manca profunditat i
concreció en les àrees de memòria o d’altres aspectes tècnics d’especial interès per a la tasca del consistori.
Molt bona: s’atorga 10 punts. La proposta tècnica és sòlida i equilibrada; totes les àrees estan ben fonamentades i demostren
un coneixement profund tant de l’objecte del contracte com del seu paper en les estratègies memorials, educatives i
participatives de l’Ajuntament de Barcelona, justificant així les actuacions plantejades.

a.2) Per la part gràfica, planimetries i fotografies (màxim 2 pàgines DIN A3), fins a 10 punts
La valoració serà classificada i alhora puntuada segons el barem que a continuació es detalla:
-

Insuficient: s’atorga 0 punts. No compleix els mínims exigibles.
Acceptable: s’atorga 3 punts. La documentació és superficial o massa general.
Bona: s’atorga 6 punts. La documentació és completa i es correspon amb la realitat de l’actuació.
Molt bona: s’atorga 10 punts. La documentació és completa, es correspon amb la realitat de l’actuació i permet visualitzar
l’impacte de les intervencions, tant en el propi objecte del contracte com en el seu entorn més immediat.
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b) Presentar un llistat dels elements gràfics a utilitzar en el Projecte Espai de Memòria, Monument Presó de Dones de Les Corts, a
nivell històric i patrimonial. Fins a 5 punts.
La valoració en cadascun d’aquests apartats serà puntuada segons el barem que a continuació es detalla:
- Insuficient: s’atorga 0 punts. No compleix els mínims exigibles, per genèrica o mancança.
- Acceptable: s’atorga 2 punts. La tria d’arxius, descripcions metodològiques i propostes de noves línies de recerca manca
concreció.
- Bona: s’atorga 5 punts La tria d’arxius, descripcions metodològiques i propostes de noves línies de recerca és sòlida, concreta,
està ben justificada i demostra coneixements de la realitat de l’objecte del contracte.
c) Per la presentació d’una proposta de difusió pública, en qualsevol format, de la importància de la Presó de Dones de Les Corts en
la història de la ciutat de Barcelona. Breu explicació (màxim 1 pàgina DIN A4, arial 11, espai simple), fins a 5 punts. La valoració
tindrà en compte l’abast de la proposta en matèria de públics, de gènere, participació ciutadana, vinculació amb l’entorn immediat i
la resta de la ciutat, accessibilitat, propostes de senyalització, itineraris i possibles materials i plataformes de difusió.
La valoració serà puntuada segons el barem que a continuació es detalla:

a) Insuficient: s’atorga 0 punts. La proposta no assoleix els mínims exigibles: és inconcreta, inconsistent o massa genèrica.
b) Acceptable: s’atorga 2 punts. La proposta plantejada desenvolupa la major part dels elements descrits, amb detall suficient
sobre mesures concretes d’actuacions i justificació. No incorpora mesures d’accessibilitat i/o de vinculació amb el territori més
immediat.
c) Bona: s’atorga 5 punts. Planteja una proposta integral que té en compte de forma realista i detallada tots els elements descrits,
convenientment justificats.

Puntuació total (criteris 1+2) = 75 punts
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CONSIDERACIONS GENERALS DEL CONTRACTE
• L’ICUB no tindrà l’obligació d’exhaurir el total del contracte. La realització de la Fase 3 estarà subjecta a l’existència de crèdit.
• La Comissió d’Art Públic haurà de validar la proposta.
• El guanyador de la fase 2 haurà de redactar el projecte executiu del monument i, arribar el cas que se’n licités l’execució, assumir la coordinació i
direcció executiva de l’obra.
• El pressupost i la proposta s’han d’enviar per correu electrònic a : agonzalezsant@bcn.cat
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