PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ DE LA
PROPOSTA ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER ALS SERVEIS DE
RACACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE AIXÍ COM LA POSSIBLE 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 PER LA BIBLIOTECA, ARXIU I RADIO MUNICIPALS
D’ARGENTONA
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0. INTRODUCCIÓ

0.1. GENERALITATS
El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i d’enumerar les matèries que han de ser objecte d’estudi.
Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per
a la realització dels treballs, l’estructura del concurs de projectes i concreta la redacció i
presentació dels diferents documents que ha de realitzar el tècnic o la tècnica que el
redacti, per a què quedi garantida la qualitat, coherència i homogeneïtat.

0.2. ANTECEDENTS
Argentona és un municipi amb una població actual al voltant dels 12.000 habitants de la
comarca del Maresme.
El municipi disposa actualment d’una petita biblioteca municipal situada en un local en
planta baixa del Carrer Gran. Aquest local presenta dèficits importants que fan plantejar la
necessitat de crear una nova biblioteca a curt termini per poder satisfer les necessitats de
la població.
Després d’un procés de debat sobre quin havia de ser l’emplaçament idoni per la futura
biblioteca municipal, finalment es va decidir que aquesta s’ubiqués en l’espai de Can DoroCal Guardià.
L’edifici de la nova biblioteca integraria també l’arxiu municipal i les instal.lacions de la
radio municipal. A l’hora, l’equipament es complementaria amb un aparcament soterrat,
previst en dues plantes, que ocuparia el subsòl de l’edifici i de l’espai públic al seu davant.
L’àmbit del projecte es situa al centre històric de la vila i es coneix amb el nom de les
antigues edificacions; Can Doro i Cal Guardià, enderrocades l’any 2003.
Un cop
enderrocades i després de varis anys de bloqueig urbanístic, l’Ajuntament va poder pactar
una permuta amb la societat propietària de part dels terrenys i aconseguir la plena
titularitat dels sòls de l’àmbit.
Actualment aquest espai resulta un gran buit urbà, en un espai de màxima centralitat
urbana, situat entre els edificis de l’Ajuntament i la Plaça de Vendre. Des dels darrers anys
està essent utilitzat de forma provisional com a aparcament en superfície de vehicles i
destaca la presència a la zona central de l’àmbit de la Mina de la Font de Sant Domingo
que travessa l’espai de forma transversal.
Es tracta d’un àmbit en un entorn sensible i amb forts condicionants per la presència
d’elements protegits dins l’àmbit (BCILS de les mines i font de Sant Domingo) i afectat per
l’entorn de protecció de la Casa Puig i Cadafalch qualificada de BCIN.
La modificació es planteja a partir de la Modificació Puntual del PGO d’Argentona en tràmit
(aprovada provisionalment en data 13/11/2017) que fixa les condicions urbanístiques de
desenvolupament de l’àmbit.
L’objectiu del present concurs és fer una proposta d’edificació que agrupi l’ús principal de
biblioteca i els complementaris d’arxiu municipal i instal·lacions per la radio municipal.
El nou edifici haurà de resoldre també l’aparcament en subsòl i la integració de les mines
de la Font de sant Domingo en la urbanització de l’espai lliure, així com integrar l’edifici en
l’entorn històric que l’envolta i amb la presència de la Casa Puig I Cadafalch.
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1. DEFINCIÓ DEL CONTRACTE/CONCURS
1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE/CONCURS
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és la redacció de:
-

L’avantprojecte per a l’edificació de l’equipament per la biblioteca, arxiu i radio
municipals i aparcament soterrat a l’àmbit de Can Doro-Cal Guardià i la urbanització
de l’espai públic generat,

Així, es preveu la possible adjudicació al guanyador de:
-

Projecte bàsic de l’equipament i l’aparcament.
Projecte d’execució de l’equipament i l’aparcament.
(inclou el Projecte d’instal·lacions i la certificació energètica).
Estudi de Seguretat i Salut.
Projecte ambiental o d’activitats de l’equipament i l’aparcament .

El contracte inclou:
-

-

Tota la documentació necessària per a les autoritzacions administratives pertinents.
Tota la documentació i projectes civils necessaris per a la implantació dels serveis
que li han de donar abastament, així com les despeses de connexions dels diferents
serveis.
Coordinació amb els tècnics de l’Ajuntament d’Argentona i de d’altres
administracions col·laboradores del seguiment del projecte.
Coordinació dels treballs complementaris que puguin esdevenir en el transcurs del
projecte.

1.2 PROGRAMA D’USOS/ACTUACIONS
El programa d’usos de l’equipament es resumeix en el quadre que s’adjunta a continuació
que inclou el programa de la biblioteca (d’acord al programa funcional per la biblioteca
elaborat per la Diputació de Barcelona1), el programa funcional per les instal.lacions de la
ràdio municipal i el programa funcional per l’arxiu municipal.
En el quadre s’indiquen les superfícies construïdes de les diferents peces i la superfície
construïda total del conjunt dels tres equipaments que serà d’aproximadament 2.340m2.
Pel que fa a l’aparcament soterrat, aquest es situarà en situació de soterrani, podent
ocupar la zona qualificada d’equipament i el subsòl de l’espai lliure. Es preveu en dues
plantes i una superfície construïda de 1.800m2.

1

S’adjunta el Programa funcional complet elaborat per la Diputació de Barcelona com a annexe al Plec.
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BIBLIOTECA
Zona d'acollida i promoció
Àrea d'accés
Espai polivalent
Magatzem de l'espai polivalent
Espai de suport
Espai de formació

260
120
75
10
20
35

Zona general
Àrea d'informacio i fons general
Àrea de música i imatge
Àrea de diaris i revistes

660
500
60
100

Zona infantil
Àrea d'informacio i fons infantil

225
225

Zona de treball intern
Despatx de direcció
Espai de treball
Dipòsit documental
Magatzem logístic
Espai de descans del personal

125
20
30
45
15
15

Superfície total programa

1270

RADIO MUNICIPAL
Zona d'acollida‐vestíbul
Àrea d'accés
Sala espera

30
15
15

Zona estudis
Estudi 1 (locutori i control)
Estudi 2

45
30
15

Zona redacció
Zona redacció
Despatx direcció
Sala d'edició

60
35
15
10

Zona de treball intern
Magatzem logístic
Magatzem arxiu
Espai de descans del personal i seveis
Serveis

45
15
10
15
5

Superfície total programa

180

ARXIU MUNICIPAL
Zona d'acollida‐vestíbul
Àrea d'accés

15
15

Zona arxiu
Arxiu

100
100

Superfície total programa

115

SUPERFICIE TOTAL DE PROGRAMA

1.565

SUPERFICIE TOTAL ÚTIL

1.800

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SOBRE RASSANT

2.340

APARCAMENT SOTERRAT
Planta primera i segona

1800

Aparcament

1800

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN SOTERRANI

1800
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1.3 COST DE REFERÈNCIA
ESTIMACIÓ COST INVERSIÓ PER CONSTRUCCIÓ

Edificació
Aparcament soterrat
Arxiu
Biblioteca
Radio

Superficie

Cost €/m2

1.800

731,21

1.316.173,32

170

1.329,47

226.009,56

1.900

1.728,31

3.283.785,96

270

1.329,47

358.956,36

4.140,00

5.184.925,20

21% IVA

TOTAL

1.088.834,29
6.273.759,49

€

ESTIMACIÓ COST ESTUDIS TÈCNICS EQUIPAMENTS CAN DORO
Equipament
Avantprojecte
Projecte bàsic
Projecte d'execució *
Estudi de seguretat i salut
Llicència ambiental

43.166,46
57.555,28
100.721,75
18.129,91
8.000,00
227.573,41

Concurs
Premis finalistes

12.000,00
12.000,00

21% IVA
TOTAL

239.573,41
50.310,42
289.883,82

* Inclou l'estudi geotècnic
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€

2. ÀMBIT I CRITERIS DE PROJECTE A SEGUIR
2.1

Àmbit i abast de projecte

L’àmbit de projecte en la fase de concurs abasta l’espai de Can Doro-Cal Guardià i els epais contigus
davant de l’Ajuntament i la Plaça de Vendre. L’objectiu d’aquest àmbit més ampli és per tal de poder valorar
les solucions d’integració i connexió de la proposta d’edificació i urbanització en l’ambit de can Doro-Cal
Guardià amb els seus espais contigus.
(S’indica en línia discontinua al plànol de concurs C3)
L’ambit de l’Avantprojecte, que s’encarregarà el guanyador del concurs a partir de la proposta que resulti
guanyadora, es cenyirà a l’àmbit de Can Doro-Cal Guardià i inclourà tant l’avantprojecte de l’edificació com
l’avantprojecte d’urbanització de l’espai lliure que es generi davant de l’equipament i fins les façanes dels
habitatges del carrer Gran.
(S’indica en línia continua al plànol de concurs C3)
En cas de encàrrec dels treballs posteriors (Projecte bàsic, Projecte executiu i Projecte
ambiental) el desenvolupament dels treballs es cenyeix a l’edificacació de l’equipment.
El projecte d’execució de la urbanització es desenvoluparà en un encàrrec independent al
present contrate.

2.2

Paràmetres de definició de projecte

El projecte ha d’aportar una solució que s’ajusti als paràmetres següents:
Paràmetres urbanístics i d’integració a l’entorn:
- L’ordenació de l’àmbit s’haurà d’ajustar als paràmetres urbanístics fixats a la Modificació Puntual
del Pla General a l’àmbit de Can Doro – Cal Guardià.
- L’avantprojecte ha d’incloure tant l’edificació com la urbanització dels espais lliures a nivell
d’avantprojecte.
- El volum construït s’ha d’integrar en l’entorn urbà de forma harmònica i fer compatible la nova
edificació amb l’entorn de protecció del BCIN Casa Puig I Cadafalch que intersecciona amb l’àmbit
d’actuació.
- Cal solucionar l’accessibilitat a l’equipament i a l’aparcament soterrat que es projecta. Cal
solucionar els accessos a l’aparcament soterrat en el punt en que es consideri més adient i
proposar esquema d’ordenació de mobilitat a l’entorn.
- Cal proposar de forma clara la integració dels elements protegits dins l’àmbit (Mines i font de
Sant Domingo) tant en la proposta d’edificació com en la urbanització.
- La proposta edificatòria ha d’incloure també una proposta d’integració de la façana de
l’Ajuntament nou en el nou conjunt edificat, podent incorporar una nova façana a l’edifici o la
modificació d’aquesta.
- La proposta d’urbanització inclou l’espai lliure entre el front de la nova edificació i l’ajuntament i
la façana d’habitatges del davant. Igualment es podrà estendre i donar solucions de continuïtat i
connexió d’aquest espai amb l’espai de la Plaça de Vendre.
Paràmetres de definició arquitectònica:
L’edificació proposada ha d’integrar dins el mateix edifici la biblioteca, l’arxiu municipal i les
instal·lacions de la Radio municipal.
Optimitzar funcionalment l’edifici pel que fa als accessos, que han de ser fàcilment
identificables i visibles, i el seu control.
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-

El disseny de la biblioteca s’adequarà fidelment als criteris del Programa funcional
elaborat per la Diputació de Barcelona.
Les sales d’actes i espais polivalents de la biblioteca hauran de situar-se
preeminentment en planta baixa I permetre el funcionament autònom respecte a les
àrees de biblioteca estricta.
Pel que fa a les instal·lacions de la radio municipal s’haurà de tenir en compte la
relació de proximitat d’aquest a l’espai públic.
Estudiar la vinculació d’usos externs amb els interns de l’edifici.
Estudiar la relació del nou equipament amb l’edifici de l’ajuntament nou i valorar la
possibilitat de connexió entre equipaments i en especial amb l’arxiu municipal.
Permetre el funcionament independent de les sales d’actes de la biblioteca de les
zones de lectura. De forma que aqeustes es puguin utilitzar per actes externs a la
biblioteca.
Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor o promotora municipal. Adaptar-se al programa
d’actuacions aprovat per l’ajuntament i definit al punt 1.2. del present plec.
Adequar l’edifici al màxim numero d’usuaris possible i facilitar-ne l’ús.
Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica.
Planificar, si s’escau, la construcció en fases funcionals successives, a definir, d’acord amb
l’ajuntament i diferenciades totalment dins del projecte executiu.
Ajustar-se al cost de referència (PEC: pressupost execució per contracte) definit en aquest plec.
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3. ESTRUCTURA I FASES DEL CONCURS
3.1

Estructura general

En el concurs de projectes, que serà de dues voltes, els concursants hauran de presentar,
en la primera volta, a part de la documentació administrativa, la solvència tècnica i
econòmica. un projecte similar amb els criteris de selecció proposats. En la segona volta,
que serà amb lema, els equips seleccionats pel jurat (com a màxim 5) hauran de presentar
una proposta per la biblioteca, arxiu i radio municipal.
D'entre els finalistes, el guanyador serà adjudicatari de la redacció deis Estudis previs i
l'Avantprojecte de la biblioteca, arxiu i radio municipal . La resta, (els altres 4 equips}
rebrà una compensació econòmica de 3.000€
En un futur es preveu la possibilitat que l’òrgan de contractació adjudiqui al guanyador el
Projecte basic, projecte executiu, l’estudi de seguretat i el projecte ambiental.
Per tant, la fase de concurs es divideix en:
1. Fase de selecció de concursants
2. Selecció del projecte guanyador
3. Posterior encàrrec dels Estudis previs i l’Avantprojecte
FASE 1.
SELECCIÓ
(1a Volta)

FASE 2.
ADJUDIACIÓ
(2a Volta)

3.2

SOBRE 1

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA
SOLVÈNCIA TÈCNICA

SOBRE 2

DOCUMENTACIÓ DE PROJECTES PER A
SELECCIÓ DELS CONCURSANTS FASE 2

SOBRE 3

PROPOSTA AMB LEMA

SOBRE 4

IDENTIFICACIÓ DEL LEMA

Fase 1. Sobre 1. Selecció de concursants. Solvència tècnica.

Per acreditar la solvència tècnica l'equip haurà d'estar composat com a mínim per:
1- Tècnic proposat com a autor del projecte:
• 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 tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver projectat i dirigit en els darrers 10 anys un mínim de la construcció d’un edifici
de característiques iguals (biblioteca) o similars (equipament públic tipus sociocultural). Almenys un dels dos haurà de tenir un PEC no inferior a 1.000.000,00 euros
i 700 m2 de superfície.

Gran, 59 – 08310 Argentona ‐ T. 937974900 ‐ / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

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.
2- Tècnic especialista en estructures
• Titulat competent (arquitecte, enginyer de CCP...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver projectat (projecte executiu) com a projectista de l’estructura en els darrers
10 anys un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis que tenen per
objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran habitatges ni edificis
industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
3- Tècnic especialista instal·lacions de l’edificació
• Titulat competent (arquitecte, enginyer industrial...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver projectat (projecte executiu) com a projectista d’instal·lacions en els darrers
10 anys un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis que tenen per
objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran habitatges ni edificis
industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
4- Tècnic especialista en confecció d’estudis de costos i pressupost
• Titulat competent (arquitecte, arquitecte tècnic...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver realitzat el treball d’estudi de costos i pressupost en fase de projecte executiu
en els darrers 10 anys d’un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis
que tenen per objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran
habitatges ni edificis industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2
de superfície.
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Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
5- Tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica
• Titulat competent (enginyer, arquitecte...), indicant el seu NIF, titulació, dedicació,
experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver participat com a especialista en sostenibilitat i eficiència energètica en un
projecte executiu en els darrers 10 anys d’un edifici del sector terciari (s’entén edificis
que tenen per objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran
habitatges ni edificis industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2
de superfície i amb una certificació energètica nivell A.
Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
Un mateix col·laborador o autor del projecte podrà desenvolupar més d'una especialitat
sempre que acrediti que compta amb la titulació habilitant escaient, la seva especialitat i
la dedicació ho permeti.
Cada participant només podra formar part com autor d'un únic equip i només podra
presentar una proposta. Es pot admetre que els col.laboradors especialistes participin en
varies propostes.
Cal posar de manifest que aquest equip proposat es coordinara en tot mament amb l'equip
de professíonals de l'Ajuntament d’Argentona, i s'atendran a les instruccions que aquests
indiquin.
Aportació del document de compromís de col.laboració: El participant haurà de signar una
carta de compromís de col·laboració amb cadascun deis especialistes abans indicats,
signada pels especialistes manifestant el seu compromís en col·laborar amb el participant
en cas de que el mateix resultés guanyador del concurs.

3.3

Fase 1. Sobre 2. Selecció de concursants. Projectes a valorar.

Un cop justificada la solvència tècnica, per la selecció deis finalistes, s’haurà d'aportar
documentació referent als projectes a valorar:
La puntuació màxima dels equips és de 125 punts, amb els següents criteris:
1. Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica. (Fins a 60 punts)
Es tindrà ens consideració en aquest apartat la selecció d’un màxim de 3 obres
diferents finalitzades i/o projectes executius diferents finalitzats en els darrers 10 anys
que el sol·licitant ha declarat segons model recollit a l’apartat 1.1 de l’Annex 1.
Documentació:
Per cada actuació s’haurà de presentar una fitxa segons Annex (1 A3 amb dades
generals i descripció i 2 A3 amb documentació gràfica)
Valoració:
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Es valorarà, amb un màxim de 20 punts per actuació, la qualitat arquitectònica global,
en el seu conjunt, de les actuacions seleccionades declarades pels candidat/s,
concretament pel que fa a la la integració urbana, la qualitat dels espais, el disseny
formal i l’estratègia de projecte.
2. Experiència de l’autor en redacció de projectes executius similars als de
l’objecte del concurs (fins a 45 punts)
Es tindrà ens consideració en aquest apartat la selecció d’un màxim de 3 obres
diferents finalitzades i/o projectes executius diferents finalitzats en els darrers 10 anys
que el sol·licitant ha declarat segons model recollit a l’apartat 1.2 de l’Annex 1.
Documentació:
Per cada actuació s’haurà de presentar una fitxa segons Annex (1 A3 amb dades
generals i descripció i 2 A3 amb documentació gràfica)
Valoració:
Equipaments bibliotecaris, mediateques, centres cívics o culturals, equipaments
polivalents culturals comunitaris, públics o privats, amb un PEM total d’obra superior
a 1.500.000€. Fins a 15 punts per obra finalitzada i/o projecte.
Equipaments bibliotecaris, mediateques, centres cívics o culturals, equipaments
polivalents culturals comunitaris, públics o privats, amb un PEM total d’obra superior
a 750.000€. Fins a 10 punts per obra finalitzada i/o projecte.
Equipaments educatius; centres d’ensenyament públic i privat, escoles de musica,
escoles d’adults i similars, amb un PEM total d’obra superior a 1.500.000€. Fins a 7
punts per obra finalitzada i/o projecte.
Equipaments educatius; centres d’ensenyament públic i privat, escoles de musica,
escoles d’adults i similars, amb un PEM total d’obra superior a 750.000€. Fins a 5
punts per obra finalitzada i/o projecte.

3. Experiència en l’elaboració de projectes d’edificis energèticament eficients
(fins a 20 punts)
Es tindrà ens consideració en aquest apartat la selecció d’un màxim de 2 obres
diferents finalitzades i/o projectes executius diferents finalitzats en els darrers 10 anys
que el sol·licitant ha declarat segons model recollit a l’apartat 1.3 de l’Annex 1.
Es valorarà els projectes redactats per l’autor del projecte que hagin obtingut una
qualificació energètica A en el certificat d’eficiència energètica del projecte o obra.
Documentació:
Per cada actuació s’haurà de presentar una fitxa segons Annex (1 A3 amb dades
generals i descripció i 2 A3 amb documentació gràfica)
Valoració:
Equipaments (no residencials) o terciari d’ús, públics o privats, amb una qualificació
energètica A o equivalent. 10 punts per obra finalitzada.
Equipaments (no residencials) o terciari d’ús, públics o privats, amb una qualificació
energètica A o equivalent. 5 punts per projecte.
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Presentació de la documentació:
La documentació es presentarà ordenada segons els models annexos; S2.1, S2.2, S2.3
i S2.4 que incorpora el Plec de bases del concurs.
Cal omplir l’annex S2.1 del Plec de bases del concurs en que s’enumeren les obres a
valorar pel jurat.
Per cadascuna de les 6 obres que es poden presentar per ser avaluades segons els
criteris anteriors caldrà presentar una fitxa (segons model Annex S2.2 del Plec) i un
màxim de dues fitxes en A3 (segons model Annex S2.3 del Plec).
Per les dues obres que es presentin per valorar en l’apartat d’experiència en projectes
energèticament eficients, cal omplir la fitxa S2.4.

3.4

Fase 2. Sobre 3. Adjudicació. Selecció del projecte guanyador.
Proposta amb lema

Durant la fase de concurs, en la segona volta, els concursants seleccionats, hauran de
realitzar una proposta arquitectònica que constarà de:

A. Plafons: Es presentaran un màxim de TRES (3) plafons en suport rígid de cartró
ploma, en format DIN-A1, tots amb la mateixa orientació, ja sigui en posició
horitzontal o vertical, amb documentació a una sola cara. Els plànols es
representaran a escala definida i d'ús comú i s’inclourà escala gràfica.
Els plafons aniran numerats, s’hi farà constar el lema en cadascun d’ells i contindran tota
la informació visual i escrita necessària per explicar la proposta, amb un mínim de:
• Una planta general de l’àmbit de concurs, incloent tot l’àmbit d’actuació.
• Totes les plantes de distribució de l’equipament, amb un quadre de superfícies de
programa, útils i construïdes totals.
• 3 seccions representatives de l’edifici i com a mínim 2 generals amb l’entorn.
• Un mínim de quatre perspectives o imatges exteriors i dues interiors (imatges
fotorealistes, renders, fotos de maquetes...)
• Pressupost de l’obra, desglossat per fases i capítols d’obra, amb indicació del PEM, PEC
i Cost total amb IVA inclòs. S’especificarà en capítol diferenciat la urbanització.
En plànols s’indicarà l’escala gràfica i la orientació nord-sud.
B. Copies plafons: Es presentarà una copia reduïda en format A3 dels plafons, en color.
C. Memòria escrita: Es presentarà una copia impresa de la memòria (màxim 10
pagines format DIN-A4 a una cara) i lletra Arial 10, en paper, que contindrà com a
màxim la justificació dels següents aspectes:
• Qualitat arquitectònica i plantejament del projecte.

Gran, 59 – 08310 Argentona ‐ T. 937974900 ‐ / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

• Estudi de la integració del nou edifici en la trama urbana.
• Solució d’accessibilitat de la plaça i solució d’accessos a l’aparcament soterrat.
• Integració des elements protegits en el conjunt d’edificació i urbanització
• El concepte de l’edifici. Disposició i coexistència dels tres equipaments. Funcionalitat de
l’edifici i coexistència dels diferents usos.
• Valors de sostenibilitat i eficiència energètica de la nova edificació
• Cost màxim de la intervenció. Justificació per capítols del pressupost d'execució.
En tots els fulls que composin la memòria escrita s’haurà de fer constar el lema (a efectes
d'identificació dels mateixos), al peu de pagina i aniran numerats.
D. Documentació en CD: S’adjuntarà un CD amb tots els plafons i la memòria en format
pdf.
Aquests arxius s'usaran, per un costat, per a possibles publicacions, i per un altre, per a
compilar un CD 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 permet la identificació
del participant, tenint cura igualment de no introduir el CD 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 CD 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 CD incorporarà el lema (a efectes d'identificació dels mateixos), tant a la superfície del
CD com, en el seu cas, a la caràtula.

Els criteris de valoració de la proposta presentada són:
Sobre una valoració màxima de 150 punts, els criteris de valoració és desglossen de la
següent forma:
a. Qualitat arquitectònica i urbanística de la proposta ..................0 a 50 punts
Es puntuaran la proposta volumètrica, el disseny formal dels espais interiors i exteriors
així com la solució arquitectònica global, la seva capacitat estructuradora de ciutat, de
centralitat i que resolguin de manera satisfactòria la complexitat de l’enclavament i la
seva relació amb l’entorn.
b. Qualitat de la proposta d’entorn i urbanització ..........................0 a 20 punts
Es puntuarà el tractament i solució de l’espai lliure I la seva relació amb l’entorn urbà.
Es valorarà la solució d’accés rodat i de vianants a l’aparcament i els nous equipaments.
c. Integració dels elements catalogats ........................................0 a 20 punts
Es valorarà la forma d’integració i tractament de les mines catalogades i la font de Sant
Domenech. Igualment es valorarà la relació de l’edifici amb el BCIN de la Casa Puig i
Cadafalch i la interferència en el seu entorn de protecció.
d. Eficàcia dels usos.....................................................................0 a 15 punts
Es puntuarà l’adequació dels usos i el grau de compliment de la proposta al programa
funcional i la relació entre els diferents espais.
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e. Eficiència energètica i cicle de vida dels materials ................... 0 a 15 punts
Es puntuarà la proposta que presenti una millor justificació tècnica i econòmica de les
estratègies que:
- Tendeixin a l’autosuficiència i a la sostenibilitat
- 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
f. Coherència i viabilitat constructiva ............ ..............................0 a 10 punts
Es puntuarà la proposta que presenti una millor optimització constructiva, així com la
millor eficiència en relació als paràmetres: temps/cost/qualitat/manteniment.
g. Cost màxim de la intervenció............................ ....................... 0 a 10 punts
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti un anàlisi de costos amb una
millor justificació. El PEC amb IVA estimat de l’actuació és de 5.184.925,20 euros,
s’entén que les propostes dels concursants s’han de moure dins un entorn proper a
aquesta xifra.

4. ENCARREC AL GUANYADOR I FUTURS CONTRACTES
4.1

Generalitats

Es regula el desenvolupament de l’encarrec de l’Avantprojecte i dels possibles encàrrecs
pels projectes bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i projecte ambiental.
4.2

Encàrrec al guanyador del concurs

Un cop adjudicat el concurs, els treballs a realitzar seran els següents:
Redacció de l'Avantprojecte de la nova Biblioteca d’Argentona i de la urbanització de l’espai
públic.
Aquest avantprojecte contindrà com a mínim el desenvolupament dels següents àmbits:
• Proposta d’edificació per la nova biblioteca d’Argentona (2.340 m2)
Aquesta edificació inclou la biblioteca, l’arxiu i la radio municipal. Les superfícies
construïdes i el detall del programa d’acord al quadre del punt 1.2 del present plec.
• Proposta d’aparcament soterrat sota els equipaments i desenvolupat en dues plantes.
• Proposta d’urbanització de la plaça-espai urbà que es delimita entre façanes del nou
equipament i l’Ajuntament actual i la façana d’habitatges del carrer Gran.
L’edificació constituirà una fase del projecte i la urbanització una segona fase.
Desenvolupament dels treballs.
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L’adjudicatari desenvoluparà la proposta guanyadora del concurs fins al nivell
d’avantprojecte.
Un cop resolt en concurs. L’Ajuntament entregarà al guanyador l’informe pel
desenvolupament de l’avantprojecte en que es valoararà de forma detallada la proposta
guanyadora i es sol.licitarà els punts o aspectes a optimitzar o ajustar a la proposta per
incorporar a l’Avanprojecte.
En el decurs de la redacció de l’Avantprojecte, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena
d'aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes.
El termini per la redacció de l'Avantprojecte documents és de 3 mesos. El retard en el
termini haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit als serveis tècnics de
l'Ajuntament d’Argentona.
Seguiment i control dels treballs
Durant aquesta fase l'equip redactor s’haurà de reunir amb els serveis municipals a través
del tècnic responsable del contracte.
L’Ajuntament podrà decidir establir reunions amb associacions de veïns i entitats
interessades, per conèixer la seva valoració de la proposta. Si cal es realitzaran reunions
de treball i, quan s'acordi amb totes les parts, es realitzara una explicació pública.
L’adjudicatari està obligat a assistir a aquestes reunions si cal i a preparar el material o
documentació per la presentació del treball en l’estat que es trobi.
Documents de l’encàrrec
Els documents han de ser redactats de tal manera, i amb nivell de detall necessari, perquè
qualsevol facultatiu, amb la titulació requerida, pugui fàcilment interpretar-los. Igualment
els documents que es redactin per les reunions amb la ciutadania han de ser redactats de
tal manera que qualsevol persona sense titulació especifica pugui fàcilment interpretar-los.
La documentació ha de ser completa i adequada als condicionaments exigits per les
actuacions projectades i en qualsevol cas ha de complir amb els requisits mínims que
exigeix la legislació que resulta d'aplicació
Documentació a entregar en la fase d’Avantprojecte: (2 còpies en paper i un
document signat electrònicament)
L’avantprojecte inclou tant l’edifici com la urbanització de l’espai lliure.
L’avanprojecte ha d’incloure una memòria descriptiva i justificativa completa;

- Informació previa: antecedents i condicionants de partida.
- Memòria justificativa de les solucions de tipus general adoptades i alternatives
descartades.

- Memòria descriptiva del projecte i l’espais lliures.- Justificació de la normativa urbanística, ordenances muncipals i altres normes, si
-

s’escau.
Justificació de l’accessibilitat a l’equipament i a l’aparcament soterrat. Esquema
viari.
Justificació específica de la integració en l’entorn de protecció del BCIN Casa Puig
i Cadafalch i justificació de la integració dels elements patrimonials en el conjunt.
Descripció de l’edifici. Programa funcional i descripció general dels sistemes.
Prestacions de l’edifici. Condicions de funcionalitat de l’edifici.
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-

Justificació de la seguretat en cas d’incendi, d’utilització i accessibilitat.
Avanç de pressupost per a l’edificació i la urbanització
Proposta de fases d’execució.
Descripció dels criteris i propostes de sostenibilitat a incorporar

Pel que fa a la documentació gràfica, com a mínim inclourà;
- Definició urbanística i d’implantació.
- Planta general de proposta que ha d’incloure l’àmbit de Can Doro-Cal Guardià I
els espais annexes de la Plaça de Vendre i els espais davant l’ajuntament.
- Definició arquitectònica de l’edifici. Plantes generals: distribució, ús i programa
funcional. Alçats i seccions generals.
- Visualitzacions de la proposta (5 imatges).
Caldrà presentar un CD amb tota la documentació en format PDF i en format editable
(DGN,DWG,WORD, TCQ, ... ).

4.3

Projecte bàsic i projecte executiu

Desenvolupament dels treballs.
En el decurs de la redacció del projecte basic i executiu, l'adjudicatari podra sol·licitar tota
mena d'aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que
cregui oportunes.
El termini per la redacció del projecte basic i executiu és de 5 mesos ( 2 mesos pel
projecte basic i 3 mesos pel projecte executiu). El retard en el termini haura de ser
justificat i posat de manifest per escrit als serveis técnics de l'Ajuntament d’Argentona.
L’Ajuntament emetrà un informe pel desenvolupament del Projecte bàsic i executiu en que
podrà establir millores a incorporar i definir fases de projecte.
Seguiment i control dels treballs
Durant aquesta fase l'equip redactor s’haurà de reunir amb els serveis municipals a través
del tècnic responsable del contracte.
L’Ajuntament podrà decidir establir reunions amb associacions de veïns i entitats
interessades, per conèixer la seva valoració de la proposta. Si cal es realitzaran reunions
de treball i, quan s'acordi amb totes les parts, es realitzara una explicació pública.
L’adjudicatari està obligat a assistir a aquestes reunions si cal i a preparar el material o
documentació per la presentació del treball en l’estat que es trobi.
Es realitzaran reunions de treball durant els mesos de redacció, d’acord al calendari que
fixin els serveis tècnics municipals.
Documents de projecte
Els documents han de ser redactats de tal manera, i amb nivell de detall necessari, perquè
qualsevol facultatiu, amb la titulació requerida, pugui facilment interpretar-los. Igualment
els documents que es redactin per les reunlons amb la ciutadania han de ser redactats de
tal manera que qualsevol persona sense titulació específica pugui facilment interpretar-los.
La documentació ha de ser completa i adequada als condicionaments exigits per les
actuacions projectades i en qualsevol cas ha de complir amb els requisits mínims que
exigeix la legislació que resulta d'aplicació
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El projecte Bàsic i Executiu haurà, de contenir les diferents fases d'execució, aquest
constarà, com a mínim, dels seguents documents: (2 cópies en paper i un document signat
electrònicament)
I- Índex general
II- Memòria

- Dades generals: identificació agents, relació de documents complementaris i
tècnics redactors, contingut de l'encàrrec,…

- Memòria descriptiva: antecedents, estat actual, descripció de la solució adoptada,
justificació de la normativa urbanística, justificació de les condicions relatives a
l'ús, quadres de superficies útils i construides, justificació de la normativa
aplicable: accessibilitat, seguretat estructural, seguretat en cas d'incendi,
seguretat d'utilització, requisits de salubritat, protecció enfront del soroll, estalvi
d'energia, ecoeficiència ...

- Memòria constructiva: Descripció dels treballs previs, tipus de sustentació de
l'edifici, sistema estructural, sistema d'envolvent i acabats exteriors, sistema de
compartimentació i acabats lnteriors, sistema de condicionaments instal.lacions i
serveis, equipament de l'edifici.

- Memòria d'execució: descripció de l'organització de les obres, mesures per a
minimitzar afectacions a l'entom, mesures mediambientals adoptades per a
l'execució de les obres. Termini d'execució i pla de treballs.

III.
IV.
V.

Condicions tècniques generals i d'execució de les obres.
Proposta de classificació del contractista.
Pressupost pel coneixement de l'administració, resum del pressupost per licitar.
Declaració d'obra complerta.
Normativa aplicable i fitxes de justificació.
Plecs de condicions
Pressupost detallat per partides.
Justificació de preus, quadres de preus, estat d’amidaments, pressupost, resum
de pressupost, últim full de pressupost a licitar.
Annexos complementaris.

VI.

- Estudi topografic complementari, si escau.
- Estudi geotécnic.
- Annex de sostenibilitat, justificació del decret 21/2006. lncloent criteris
d'optimització d'instal.lacions, criteris bàsics de disseny i d'ecoeficiéncia, solucions
bioclimatiques passives, minimització de residus ...

-

Certificació energética del projecte d'edificació.
Estudi de gestió de residus de la construcció.
Pla de control de qualitat.
Serveis afectats.
Estudi de seguretat I salut. Justificació del RO 1627/1997, s'adjuntara plecs de
condicions. planols, amidaments i pressupost.

- Documentació complementaria d'estructures. Analisi del sól, justifiació de les
solucions estructural. Memòria de càcul.
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- Documentació complementaria d'instal-lacions. Aquesta s'estructurara en funció
de les diferents instal-lacions en dos apartats una memoria justificativa del sistema
i en calcul de les instal-lacions:
• lnstal.lació
d'electricitat:
Justiflcació
del
REBT
i
instrucclons
complementaries.
• lnstal.lació d'il.luminació; justificació del régim de funcionament. Equips
proposats d'acord a l'optimització del consum. S'aportarà estudi luminic.
• lnstal.lació de sanejament. Càlculs hidraulics.
• lnstal.lació de renovació d'aire en zona de públic. Calcul de les instaHacions
i justificació del RITE.
• Projecte de protecció contraíncendis i separata d'incendis per portar a
informe preví de bombers.

- lnstruccions d'us i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions.
- Documentació tècnica presentada en forma de memòria o estudi ambiental
requerida per la normativa de sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus,
vibracions i en tot cas la que determini la normativa de prevenció i control
ambiental que correspongui a l'activitat.
Documentació gràfica

VII.

La documentació gréfica haura de contenir els planols necessaris per a la comprensió
arquitectónica del projecte i per a la definició en detall de les obres. S'inclouran les cotes
necessàries per a la comprensió del projecte, s'incloura aquella informació de suport al
compliment de normatives, definició de materials, detalls... en general es distribuiran
conforme a la memória i s'estrueturara de la següent manera tenlnt en compte les
diferents fases:

-

lndex

-

Sustentació de l'ediflci i adequació del terreny.

Emplaçament i sltuació
Estat actual (topografic, plantes, seccions i alçats)
Treballs previs i enderrocs.
Replanteig general.
Definició general dels projectes en relació amb l'entom i els espais exteriors.
Definició general de l’edifici (plantes, seccions i alçats)
Definició general de l’aparcament i l’obra del subsol. Compatibilitat amb la proposta
d’urbanització.
Sistema estructural.
Seguretat en cas d'incendi
Sistema d'envolvent i acabats exteríors
Sistema de condíclonament d'instaHacions i serveis
Equipament

• Lliurament amb metodologia BIM, com a canal de traspas d'informació i comunicació
entre els agents que intervenen durant tot el cicle de vida de l'equipament, pels
projectes d'edificació.
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• CD amb tota la documentació en format POF i en format editable (DGN,DWG,WORD,
TCQ, ... )

5. DOCUMENTACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
Pel desenvolupament del concurs la documentació que es facilitarà serà la seguent, que
s’incorpora com annexes al present plec:
ANNEX C1. Documentació de concurs.
1. Documentació gràfica.
C.1 Situació i àmbit
C.2 Entorn i equipaments actuals
C.3 Estat actual. Àmbits de projecte
C.4 Reportatge fotogràfic. Estat original
C.5 Reportatge fotogràfic. Estat actual
C.6 Elements i àmbits de protecció
C.7 Planejament àmbit. Zonificació
C.8 Planejament àmbit. Condicions d’edificació
C.9 Esquema mobilitat actual entorn
C.10 Topogràfic
La documentació es facilitarà també en format editable (arxiu .dwg).
2. Fitxes de catalogació. Pla Especial i Catàleg de Patrimoni d’Argentona
Fitxa conjunt protegit Carrer Gran (C1-05)
Fitxa element arquitectònic Casa Puig i Cadafalch (E1-26)
Fitxa element protegit Fonts i Mines de Sant Domingo (F1-01)
Fitxa zona arqueològica Cal Guardià (Q1-09)

ANNEX C2. Programa funcional per la Biblioteca d’Argentona, elaborat per la Diputació
de Barcelona.
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CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL

Gran (Nou- Plaça Nova)

ARGENTONA

C1-05

EMPLAÇAMENT:
Coordenades UTM: X 450115 - Y 4600852

Escala:

1/4.000

DESCRIPCIÓ
Conservació: Bo
Data, época: S.XVI-XIX

Es el carrer principal que vertebra la vila, i que fins no fa gaires dècades era la via de comunicació de Mataró amb el
Vallès. Es un carrer construït en dos trams molt diferenciats. Des del carrer Rosers al Nord a partir del 1561, amb el
nom de carrer de Sant Sebastià. Eren terrenys dels Portal, dels Sabater, dels Rovira i dels Fornells.
El tram sud, anomenat carrer del torrent, s'inicià en la vorera de ponent a partir del 1759, en terrenys dels Sarriera.
La vorera de llevant a partir del 1850 en terrenys dels Ros de la Font.
Són cases de cós o cós i mig amb parets de tàpia o argamassa, de planta baixa i pis, amb balcó, tot i que n'hi havia
alguna de dos pisos. El model constructiu inicial deuria de ser mitjançant portals i finestres de granit, tal i com es ben
visible en moltes de les cases protegides en fitxes individuals.
Són singulars les cases 100 (rajoles a façana i treballs de forja), 52 (balcó de forja), 44 (coronament i balcó de forja) i
44 (dos cóssos simètrics).
Ha esta inclòs d'acord amb els criteris establers en el punt 2.2 de la Memòria.
Bibliografia:

Enric Subiñà. Argentona, de la sagrera a la vila (1295-1900), Argentona (2002).

CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL

Gran (Nou- Plaça Nova)

ARGENTONA

C1-05

DADES URBANÍSTIQUES
Marc legal:
CM
Catàleg Municipal
Bens culturals o naturals de competència
municipal
Ambiental.
Nivell de protecció: 3
Conservació de façanes i elements d'imatge
exterior.

Classificació SU Sòl urbà
Qualificació:
a1 Conjunts unitaris de conservació de la
implantació tipològica i urbanística existent;
Conjunts històrics en nucli compacte.
2, Sistema d'equipaments

DETERMINACIONS NORMATIVES
Prescripcions
particulars

Les cases núms. 1A-B, 8, 21, 28, 35, 37, 38, 40, 42, 61, 63, 69, 72, 73, 83, 88, 89, 90. es regularan segons
el criteri "d'intervenció segons catalogació individual", ja que estan catalogades individualment amb la seva
pròpia fitxa.
Les cases núms. 4, 10, 13, 22, 26, 27, 31, 39, 44, 52, 64, 65, 66A-B, 68, 84, 85, 87, 91, 94, 97, 100 i 103
(marcades al plànol amb color beige clar) es regularan segons el criteri "d'intervencions d'adequació" (art.
15b de la normativa), excloent-se aquelles reposicions recents que el desvirtuen.
La resta d'edificacions es regularan segons el criteri "d'intervencions de reedificació" (art. 15c de la
normativa).
Les cases núms. 26, 31, 84, 85, 91 i 94 tenen elements de pedra visible que s'hauran de conservar.
Juntament amb la casa núm. 65, poden tenir elements de pedra en la façana que han estat tapats i
actualment no són visibles. En cas d’actuació en la façana, caldrà abans comprovar l’existència d’aquests
elements de pedra en l'àmbit de la intervenció seguint els criteris de l'article 13 de la normativa.

Prescripcions
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en la SECCIÓ 2.2 de la normativa d'aquest Pla
Especial.

CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL

E1-26

Can Puig i Cadafalch

ARGENTONA
EMPLAÇAMENT:

Ubicació:
Plaça de vendre

Coordenades UTM:

X 450076 - Y 4600727

Referència cadastral: 0107801DG5000N0001MX

Escala:

1/2.000

DESCRIPCIÓ
Tipologia

Xalet monumental

Ús actual:

Residencial

Conservació: Dolent
Data, época: 1905
Josep Puig i Cadafalch
Autor:
Superfície de parcel·la*:
Sostre Edificat*:

505 m2
511 m2

* informació extreta de la web de la "Dirección General del
Catastro", www.sedecatastro.gob.es/

És el casal on l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch havia estiuejat des de ben jove. No es tracta d’una casa de nova planta, sinó
de l’aprofitament de tres antics habitatges que el mateix arquitecte va ampliar i unir per convertir-los en un veritable casa
modernista: va obrir parets mitgeres per comunicar les tres cases i va construir un petit cos a ponent per la latrina i una galeria
al sud que es va convertir en l’entrada a la casa. També va incorporar-hi merlets, escultures, i pintures d’estil modernista.
L’acabament de les obres de reforma de la casa fou l’any 1905.
La casa té planta irregular perquè s’adapta a l’orografia i al traçat dels carrers laterals. Puig i Cadafalch aprofita la situació en un
punt prominent per donar-li una escenogràfica medievalitzant.
La façana principal presenta elements arquitectònics modernistes. Les façanes posteriors conserven finestrals d’estil gòtic.
L’interior de la casa conté molts racons i raconets, a diferents nivells, perspectives allargades i punts de vista estrets i prims. El
conjunt de l’edifici està ornamentat amb guixos i pedres treballades per escultors col•laboradors de Puig i Cadafalch, com Arnau
o Llimona.

Bibliografia:

Joan Banús, Marc Bosch i Pilar Vera, Guia Puig i Cadafalch Mataró-Argentona, Ajuntaments de Mataró i
Argentona (2001).
Enric Subiñà, Can Puig i Cadafalch, Fonts núm. 30, revista del Centre d'Estudis Argentonins (2007).

CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL

ARGENTONA

Can Puig i Cadafalch

E1-26

DADES URBANÍSTIQUES
Marc legal:

BCIN 276-MH-EN

Bé Cultural d'Interés Nacional
BCIN-MHA-EN. Núm. reg: 276-MH-EN. R-I-515400, per Acord de Govern de la Generalitat de
27.07.1993 (DOGC 15.09.1993)

Nivell de protecció: 1e

Integral amb entorn

Preservació integral de l'objecte catalogat i
condicionament sobre les edificacions de l’entorn
de protecció
Classificació:

SU Sòl urbà

Qualificació:
2, Sistema d'equipaments

DETERMINACIONS NORMATIVES
Prescripcions La Generalita va delimitat un entorn de protecció arquitectònica i arqueològica al voltant del Casal de can Puig
i Cadafalch, que afecta a cases del carrer Dolors Monserdà, plaça de Vendre, carrer Gran, carrer Torres i
particulars

Bages i carrer Sant Ferran.
Segons la resolució aquest entorn està justificat per l'interés social de permetre una correcta visualització del
monument i de preservar i mantenir la relació ambiental existent entre el monument i la trama urbana que
l'envolta.
Està inclòs en aquest entorn tot el que està grafiat en la fitxa, i que entre d'altres inclouen les següents finques:
Carrer Dolors Monserdà núms. 6 al 24.
Carrer Torre i Bages núms. 9 al 31.
Carrer Sant Ferran núms. 1 al 17.
Plaça de Vendre (sencera)
Carrer Gran núm. 41 i el solar de can Doro i cal Guardià.
El subsòl també està protegit mitjançant la fitxa Q1-07.

Prescripcions Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 8 de la normativa d'aquest Pla
Especial.
generals

En qualsevol cas les actuacions estaran sotmeses al procediment fixat a l'art.34.1 i/o 34.2 (autorització
d'obres) de la Llei 9/93 del patrimoni cultural català. Els criteris d’intervenció a seguir respectaran els
relacionats a l'art. 35 de la mateixa llei.

CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL

FONT I MINES DE SANT DOMINGO

ARGENTONA

F1-01

EMPLAÇAMENT:
Ubicació:
Al carrer Gran, davant de can Doro

Coordenades UTM:
450121 4600760
Referència cadastral:
Sense referència cadastral

Escala:

1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local
Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni
Cultural Català
Nivell de protecció:
Integral.
Preservació integral de l'objecte catalogat
Protecció ambiental:

Classificació: SU Sòl urbà
Qualificació:
2, Sistema d'equipaments

DESCRIPCIÓ I DETERMINACIONS NORMATIVES
Font
Tipologia:
Estat de Conservació: Bo
Descripció

Inclou la Font i la Mina de la Font de Sant Domingo.

Actuacions permeses No es permetrà l'alteració substancial de l'aspecte exterior ni del funcionament intern. La
protecció implica la conservació dels elements estructurals i volumètrics. No es permet
l'afectació al sistema natural o artificial que aporta aigua a la font o a la mina. Es permetran
les actuacions de consolidació i millora, sempre que mantinguin la tipologia de fonts i mines
tradicionals del municipi.
Bibliografia:

CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL

Cal Guardià

ARGENTONA

Q1-09

EMPLAÇAMENT:
Coordenades UTM: X 450104 - Y 4600760

Escala:

1/2.000

DESCRIPCIÓ
Conservació: Desconegut
Data, época: S. VIII-XVI

L'excavació feta en el solar va dscobrir una necròpolis medieval amb 25 enterraments estudiats, en tombes
antropomorfes, tot i que també n'hi ha de rectangulars. Les fosses es troben alineades, tant nord/sud com est/oest.
Les fosses tenien algun tipus de coberta de les que no ens ha quedat evidències.
La datació del C-14 permet situar el jaciment cap al segle VIII.
En el mateix indret també hi havia dues cases de pagès del segle XVI: Can Doro i Cal Guardià.
Ha esta inclòs d'acord amb els criteris establers en el punt 2.3 de la Memòria.

Bibliografia:

VVAA, Necròpolis alt medieval de Cal Guardià, Fonts núm. 27, Argentona (2006)
Generalitat de Catalunya. Carta arqueològica d'Argentona (2009).

CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL

Cal Guardià

ARGENTONA

Q1-09

DADES URBANÍSTIQUES
Marc legal:
BCIL.
Bé Cultural d'Interés Local
Pla Especial de Patrimoni. Llei 9/1993 de 30 de
setembre del Patrimoni Cultural Català
Preservació d'entorn
Nivell de protecció: 5
Preservació d'entorns d'nterés arqueològic,
geològic, paleontològic,paisatgístic o natural
Protecció ambiental:

Classificació SU Sòl urbà
Qualificació:
2, Sistema d'equipaments. a1 Conjunts unitaris
de conservació de la implantació tipològica i
urbanística existent; Conjunts històrics en nucli
compacte.
DETERMINACIONS NORMATIVES
Prescripcions
particulars
Prescripcions
generals

Procediment a seguir per a la realització d'obres i altres intervencions està descrit en l'artcle 27 de la
normativa d'aquest Pla Especial.
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0. Nota prèvia

El document que us fem a les mans és la proposta de programa funcional per a la nova
biblioteca d’Argentona. Aquest document ha de servir com a base per a la redacció del
projecte arquitectònic.
Si una característica han de tenir les biblioteques públiques és el fet d’estar adaptades a
la comunitat que han de servir. Es fa necessària una adaptació de la biblioteca al propi
entorn, i per això s’amplia la idea de “donar serveis” per la de “prestar serveis adequats” a
les necessitats canviants dels seus usuaris reals i potencials. Les noves necessitats dels
ciutadans a l’entorn dels àmbits d’intervenció de la biblioteca pública (accés a la
informació; suport a la formació; foment de la lectura / desenvolupament cultural; espai de
relació; suport al desenvolupament personal i servei a nens i joves) fan necessari que
s’avaluïn els serveis per a la seva adequació i se’n contemplin de nous. Això té una
traducció directa en l’espai de la biblioteca pública.
Considerant que tots els municipis de més de 5.000 han de disposar d’una biblioteca
pública municipal per llei, es fa més necessari encara que l’Ajuntament es plantegi la
creació de la biblioteca. El programa funcional de la biblioteca preveu les necessitats
futures del municipi i es realitza considerant els 12.500-13.000 habitants que es preveu
que el municipi tindrà al 2020.

El document es desenvolupa a partir dels següents apartats: contextualització local;
funcions bàsiques de la biblioteca pública; serveis; col·lecció; organització de les àrees de
servei; personal; hores de servei setmanals i valoració econòmica. La proposta de
dimensionat i distribució de recursos es fa en base al que estableixen els Estàndards de
Biblioteca Pública de Catalunya.
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1. Contextualització local: Argentona

El municipi d’Argentona està situat a la part mitjana de la comarca del Maresme, a 33 km.
de Barcelona i a 4 km. de Mataró, la capital comarcal. El seu terme municipal abasta 25,2
km2, i va des de la vessant oriental de la Serralada Litoral fins pràcticament al mar.
El casc urbà es troba al marge dret de la riera d’Argentona, a la vall més àmplia de les
tres que forma la seva conca i a 88 m. d’altitud. S’ha estructurat a partir de l’església
parroquial i el carrer Gran, antic Camí Ral de Granollers, l’eix comercial de la vila.
Argentona disposa d’una xarxa viària ben comunicada amb Barcelona i qualsevol
municipi del Maresme i del Vallès. A més funciona un servei regular d’autobusos que la
comuniquen amb Órrius, Dosrius, Granollers i Mataró, on connecta amb el tren de la
costa en direcció a Maçanet i a Barcelona, i amb altres línies de transport públic
comarcal.
Argentona té una població de 11.718 habitants (01/01/2010). Durant la darrera dècada ha
experimentat un considerable creixement demogràfic però la tendència per als propers
anys és que la població s’incrementi de forma sostinguda i que posteriorment es
mantingui. A deu anys vista es preveu que Argentona tingui entre 12.500 i 13.000
habitants.

Piràmide de població 2009
Font de les dades: Diputació de Barcelona
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Argentona té una tradició associativa important reflectida en un nombre considerable
d’entitats i agrupacions culturals, folklòriques, esportives, etc. Destaquen entre elles les
entitats culturals, les més actives són les de cultura popular tradicional, les joves, les
centrades en la recerca i el coneixement i les associacions escèniques i musicals.
El municipi, tenint en compte la importància de la participació cultural, disposa del Consell
de Cultura, que té funcions assessores. Alguns dels equipaments culturals a destacar
són:
•

La Sala, equipament de grans dimensions per acollir espectacles culturals i activitats
socials. Acollirà la Temporada de Teatre, Música i Dansa i altres actes culturals així
com actes de les entitats locals, amb la voluntat de ser l'eix cultural de la vila de nou.

•

Centre parroquial: és el motor cultural de la vila que des de fa més de 50 anys ofereix
activitats culturals al poble organitzant tallers de teatre, projectant cinema, i des de
l’any 2000 ha esdevingut com l’espai de celebració de la Temporada de Teatre,
Música i Dansa. Aquest espai també acull obres de teatre per i dels centres escolars,
actuacions de Festa Major i de totes les entitats del poble.

•

Museu del càntir.

•

Casa Gòtica on es troba l’Arxiu Històric Municipal i s’hi fan exposicions.

•

Saló de Pedra: emplaçament d’actes culturals i festius, hi té lloc la Tardor Musical, la
Tardor Literària, lliurament de premis de la Mostra Literària del Maresme, entre
d’altres activitats diverses.

•

Radio Argentona.

•

Casal de joves.

Cal apuntar que l’Ajuntament ha impulsat l’elaboració del Mapa Provisional
d’Equipaments Culturals d’Argentona, d’acord amb els mínims previstos pel PECCat, on
s’ha inclòs la construcció de la biblioteca municipal per al període 2010-2020. El PECCat
també recomana que la construcció de nous equipaments es faci, a poder ser, de manera
compactada, per això es proposa la construcció d’un equipament que comprengui la
biblioteca, el centre cultural polivalent, el casal de joves i el centre de les arts1.
En aquests moments l’únic equipament bibliotecari del municipi és de titularitat privada.
La biblioteca de la Fundació Caixa Laietana, amb més de 25 anys d’història, disposa
d’una superfície total d’uns 330 m2 i d’un fons aproximat de 29.000 documents. Cal
considerar que els serveis que ofereix són d’accés restringit als clients de l’entitat.

1

Cal remarcar que el present programa funcional fa referència únicament a les necessitats de la biblioteca. Si
es decideix crear un equipament multicultural, caldrà estudiar les necessitats de la resta de serveis i les
possibles sinèrgies entre aquests i la biblioteca.
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2. Funcions bàsiques de la biblioteca pública

Els elements de definició de la missió de la biblioteca pública es troben recollits en el
Manifest de la Unesco. Aquest text emmarca el concepte de biblioteca pública i presenta
un enfocament evolutiu en què els serveis de la biblioteca s’adapten als nous temps i a
les noves necessitats, i, en definitiva, a la pròpia evolució social. Així el Manifest defineix
la biblioteca pública:

“La Biblioteca Pública és la porta local d’accés al coneixement, que
ofereix les condicions bàsiques per a l’educació al llarg de la vida,
la independència en la presa de decisions i el desenvolupament
cultural de les persones i grups socials en una societat en continua
evolució”.

A partir d’aquesta definició, les funcions bàsiques de la biblioteca pública s’estructuren
a l’entorn dels següents eixos:
•

Centre d’informació
La Unesco defineix la biblioteca pública com a centre local d’informació que facilita
tot tipus de coneixement i d’informació als seus usuaris i que els proporciona les
condicions bàsiques per a aprendre suficientment, al llarg del temps, per a poder
decidir lliurement i per a assolir el desenvolupament cultural de l’individu i dels
col·lectius.
La biblioteca pública facilita tot tipus d’informació a usuaris individuals i col·lectius.
Cada cop més la biblioteca pública ofereix informació de la localitat on es troba
emplaçada i aquella que afecta directament al ciutadà tant en la seva vida quotidiana
com en els seus interessos professionals.
La biblioteca pública s’ha de convertir en un punt d’accés a la informació de recursos
i activitats tant locals com externes.

•

Centre que garanteix la democratització de la cultura i del saber
Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d’accés per a tots els
ciutadans i ciutadanes, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la
nacionalitat, l’idioma o la classe social.
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A la societat de la informació les diferències socials també es manifesten en la
desigualtat a l’accés a la informació. La biblioteca pública concebuda com un servei
bàsic i necessari ha de tenir un paper predominant per garantir la igualtat social en
aquest àmbit.
•

Centre d’integració social
La concepció tradicional de la biblioteca com espai exclusiu per als estudiants o com
magatzem de llibres de tot tipus ha donat pas a la nova biblioteca pública. La
biblioteca es converteix en el centre d’informació més important per als ciutadans; en
una porta oberta a la informació general i local que les tecnologies de la informació
posen al nostre abast; en un centre d’activitat cultural de primer ordre; en un espai
obert a les iniciatives culturals; en un espai d’identitat amb el territori que estimula
valors d’interculturalitat, solidaritat i participació i en un multiespai obert a tots els
sectors socials.
La biblioteca entesa com a un punt de trobada de la comunitat ha de ser considerada
un espai clau per a contribuir a la cohesió social. Per a poder assolir aquests
objectius necessitarà de professionals qualificats així com avançar en el treball
interdisciplinari.

•

Centre de promoció de la lectura
La biblioteca pública té una funció educadora, i un compromís vers la lectura i els
seus valors, principalment com una eina de creixement personal.
Com a entitat dinàmica, impulsora i dinamitzadora, més enllà del seu paper històric
de proporcionar l’accés gratuït als llibres i a altres materials impresos, ha d’assumir
un paper actiu en la creació i foment d’hàbits de lectura.

•

Centre de formació permanent i autoaprenentatge
La biblioteca pública és un excel·lent suport per a l’educació permanent i una
demostració pràctica de l’aposta de la nostra societat envers el valor de l’educació,
entès com un procés amb continuïtat al llarg del temps.
És també una funció pròpia de la biblioteca pública facilitar els recursos necessaris
per a l’autoaprenentatge i la formació no presencial. La biblioteca ha de potenciar i
participar en activitats i programes municipals d’alfabetització i impulsar altres
alfabetitzacions, com la informàtica.
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•

Espai d’oci
La relació que s’estableix entre el temps lliure que disposa la població i el consum de
béns culturals és directa.
El concepte actual de la biblioteca pública com a referent cultural del territori
converteix aquest equipament en un lloc actiu obert al diàleg, al debat, a l’intercanvi i
a la participació en activitats culturals i recreatives. La biblioteca ha de ser un lloc de
comunicació i intercanvi on es troben tots els serveis que donen resposta a les
necessitats, demandes i expectatives dels usuaris actuals i dels usuaris potencials i
on els llibres ja no seran l’única font d’informació.

8

BIBLIOTEC A MUNICIP AL D’ ARGENTON A
PROGR AM A FUNCION AL

3. Serveis

Si una característica han de tenir les biblioteques públiques és la d’estar adaptades a la
comunitat que han de servir. Es fa necessària una adaptació de la biblioteca al propi
entorn, i per això es substitueix la idea “d’oferir serveis” per la “d’adequar els serveis” a
les necessitats dels usuaris reals o potencials.
Els serveis bàsics de les biblioteques públiques són el servei d’informació, el servei de
consulta i lectura i el servei de préstec. Les biblioteques ofereixen però, uns serveis més
amplis i diversificats, que presentem a continuació.

Servei d’informació
Aquest servei s’ofereix a partir de fons propis i externs, als quals es pot accedir mitjançant
el catàleg i internet. Entre d’altres, considera:
•

Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària.

•

Ajuda per a buscar i obtenir aquells documents que la biblioteca no té.

•

Disseny de serveis d’informació per a col·lectius locals: empreses, grups polítics,
escoles, etc.

•

Assistència en l’ús de les eines d’accés a la informació.

•

Accés en línia a les fonts d’informació electrònica.

•

Servei d’informació selectiva i fons documental especialitzat.

•

Servei d’informació local, que s’aborda en l’apartat següent.

Servei d’informació local
La biblioteca pública ofereix amb recursos propis i externs informació sobre la localitat de
la localitat. Es pot oferir a partir de les següents activitats:
•

Elaboració de bases de dades de contingut local o confecció de cens de webs de
contingut local o edició d’informació local al web.

•

Assessorament en la creació de centres de documentació locals en xarxa i fer
consultable les referències del fons documental existent a les entitats del municipi.
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•

Col·laboració en matèria d’informació amb altres serveis d’informació.

•

Edició de material de contingut local i/o d’interès sectorial específic.

Servei d’obtenció de documents
Servei que es troba molt vinculat al servei d’informació i que consisteix en la localització
de documents, a partir de diverses fonts d’informació, que es troben disponibles en
d’altres serveis d’informació, i en la seva posterior obtenció.

Servei de consulta i lectura
Aquest servei ofereix la consulta i lectura in-situ del fons documental en qualsevol tipus
de suport, tant per a adults com per a nens, per cobrir les necessitats informatives,
formatives i d’oci.

Servei de préstec
Mitjançant aquest servei s’ofereix la possibilitat de treure els documents (llibres, material
audiovisual i altre material) de la biblioteca. A part del préstec in situ de documents de la
biblioteca, aquest servei té altres modalitats:
•

Préstec interbibliotecari: a través d’aquest servei, les biblioteques s’encarreguen de
localitzar i proporcionar els documents que no existeixen en el fons propi i que estan
disponibles a altres biblioteques o en d’altres institucions bibliotecàries, per exemple
en les universitats públiques catalanes.

•

Préstec domiciliari: servei assistencial a domicili destinat a persones amb problemes
de mobilitat (persones grans, persones amb dificultats físiques, malalts, etc.).

•

Servei de préstec a institucions privades i públiques (escoles, hospitals, entitats
locals, etc.).

Suport a la formació i l’autoaprenentatge
Aquest és un dels serveis que ha de tenir un major protagonisme en la biblioteca pública.
Aquest servei facilita, entre d’altres, l’autoaprenentatge (en idiomes, ofimàtica, formació
per a la cerca de treball …), la formació continuada i la formació en noves tecnologies
d’accés a la informació.
Aquest servei també s’orienta a ajudar els usuaris a tenir més a prop d’allà on viuen o
treballen aquells documents que faciliten l’aprenentatge.
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Servei de formació d’usuaris
Consisteix en l’organització d’activitats formatives que permeten aprofundir en el
coneixement dels serveis i dels recursos de la biblioteca. Des de la biblioteca caldrà
d’estar atent a aquelles necessitats concretes dels seus usuaris específics i ajudar-los.

Servei d’extensió cultural
Servei consistent en l’organització d’activitats orientades a potenciar l’ús de la biblioteca i
a fomentar l’interès per la lectura en els adults i els infants (hora del conte, tallers de
lectura, presentació de llibres, conferències literàries d’autors, conferències de temes
d’actualitat, exposicions sobre autors, il·lustradors, cicles de música, etc.).
La biblioteca ha de funcionar de manera coordinada amb el teixit associatiu del municipi i
treballar per a la seva integració en aquest teixit i en l’entorn, per tal que respongui a les
necessitats concretes dels seus habitants.

Serveis a l’escola
Un dels eixos principals de l’acció exterior de la biblioteca pública té a veure amb l’escola.
El servei que la biblioteca pot oferir a les escoles del municipi té una doble vessant:
l’assessorament en l’organització de la biblioteca escolar i per altra banda, l’organització
conjunta d’activitats, com les sessions de formació d’usuaris per facilitar l'aprenentatge de
les eines i recursos bàsics per a la formació i el currículum o l’organització d’activitats de
foment de la lectura per la creació d’hàbits lectors des de les primeres edats.

Serveis especials, per a usuaris amb necessitats específiques
Les biblioteques públiques ofereixen uns serveis especials, adreçats a satisfer les
necessitats dels grups de la comunitat que per raons diverses no poden usar els serveis
convencionals de la biblioteca o que tenen necessitat de serveis adaptats als seus
interessos. Aquests grups engloben un ampli ventall, des dels discapacitats físics o
psíquics, i els cecs o els sords, així com també a col·lectius que són en hospitals, en
presons, en residències, o que no poden sortir de casa.
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4. Col·lecció

4.1. Consideracions prèvies
El fons és el conjunt de recursos d’informació en qualsevol suport que la biblioteca posa a
disposició dels usuaris de manera física o bé facilitant-los l’accés a recursos electrònics
en línia, ja sigui a través dels ordinadors propis, ja sigui de manera remota mitjançant el
seu lloc web.

4.2. Dimensionat i tractament del fons
La biblioteca ha de proporcionar el fons documental adient per poder oferir els serveis
que responguin a les necessitats i expectatives dels habitants de Argentona en matèria
d’informació, formació, cultura i lleure. La col·lecció s’ha de constituir i desenvolupar a
partir de l’anàlisi de l’entorn, tenint en compte la projecció sociodemogràfica i de la
piràmide poblacional.
La biblioteca disposarà d’un fons final de 25.000 documents de lliure accés, als quals s’hi
sumaran els del dipòsit documental i els diaris i revistes. Per a configurar el fons inicial
de la nova biblioteca caldrà negociar la possibilitat d’incorporar el fons actual de la
biblioteca Caixa Laietana.
En el moment que s’assoleixin les ràtios considerades òptimes per a la prestació dels
serveis, la biblioteca tendirà al creixement zero, mitjançant la incorporació de nous
materials i la retirada del material obsolet. La biblioteca haurà de portar a terme una
política d’esporga de forma sistemàtica, procurant mantenir l’equilibri i la qualitat de la
col·lecció. Els criteris bàsics seran: el deteriorament dels materials, l’obsolescència o la
pèrdua d’actualitat de la informació, la falta d’ús i la retirada d’exemplars duplicats o que
poden ser substituïts per documents en format digital. El fons de lliure accés s’haurà
d’haver renovat completament en un màxim de 10 anys.

4.3. Composició i distribució del fons
El fons documental estarà format per llibres, revistes, DVD, discos compactes, CD-ROM,
plànols, mapes, partitures musicals i d’altres materials que es considerin interessants per
a la col·lecció. La col·lecció es presentarà repartida en tres grans divisions que mantindrà
un equilibri funcional entre matèries i suports:
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• Coneixements:

Documents amb matèria (en qualsevol suport), incloent informació i
referència.

• Ficció:

Literatura de creació (novel·la i la resta de la narrativa, poesia,
teatre i còmic).

• Música i imatge: Música i cinema.
A continuació es presenta la distribució aproximada del fons:

FONS DOCUMENTAL
Fons general (docs.)

19.500

Coneixements

10.700

Ficció

4.900

Música i imatge

3.900

Fons infantil (docs.)

5.500

Coneixements

1.900

Ficció

2.600

Música i imatge

1.000

Fons total de lliure accés

25.000

Diaris i revistes (títols)
Dipòsit documental (docs)
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5. Organització de les àrees de servei

5.1. L’edifici i els possibles emplaçaments de la biblioteca
L’edifici de la biblioteca ha d’ésser un espai atractiu, acollidor i flexible, que respongui a
necessitats canviants d’un públic heterogeni. Ha de reflectir la nova concepció de la
biblioteca com a referent cultural del territori i, tot i que han de respondre a uns
estàndards comuns de lectura pública ha de adaptar-se a les peculiaritats i necessitats
del municipi.
L’Ajuntament d’Argentona presenta dos possibles emplaçaments per a la ubicació de la
biblioteca: el solar de Can Doro i la Velcro. Independentment de l’emplaçament que
finalment es seleccioni, l’edifici a construir caldrà que compleixi amb els requeriments que
es descriuen a continuació2. Caldrà considerar especialment que l’equipament es
distribueixi en un màxim de 2 plantes públiques i que l’organització interna permeti oferir
el servei de forma correcta amb el mínim de taulells d’atenció públic possible: el nombre
de plantes i de taulells determinarà posteriorment el número de personal necessari per a
gestionar la biblioteca i en conseqüència les despeses de funcionament.

5.2. Zones de l’equipament
En relació al programa bàsic, i d’acord a l’adaptació dels paràmetres de biblioteca pública
a la realitat local, l’equipament comptarà amb una superfície total aproximada de 1.270
m2 de programa, equivalents a 1.460 m2 útils i 1.650 m2 construïts.3
Cal que en tot l’edifici es tingui en compte la no existència de barreres arquitectòniques,
que les disposicions i interconnexions entre diferents sales i àrees sigui lògica i de fàcil
orientació. S’ha de facilitar l’ús còmode de la biblioteca i dels seus serveis. És important
també que en cada espai hi hagi visibilitat controlada des del punt d’atenció al públic, de
manera que no hi hagin ombres constructives en la definició de la planta.
Per a un correcte funcionament dels serveis és convenient que la biblioteca s’estructuri
en les següents zones: zona d’acollida i promoció; zona general; zona infantil; zona de
treball intern; i zones logístiques i de circulació.

2

La Gerència de Serveis de Biblioteques ha elaborat un informe en el qual s’exposen els pros i contres de
cadascun dels emplaçaments proposats amb l’objectiu d’assessorar a l’Ajuntament en la presa de la decisió.
3

Es considera superfície de programa l’espai net i aprofitable de cada àrea d’activitat, sense tenir en compte
els espais de circulació ni qualsevol altra consideració arquitectònica. La superfície útil es calcula amb un
increment del 15% respecte a la primera i la construïda amb un increment del 30%.
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a) Zona d’acollida i promoció
2

( 260 m )

La zona d’acollida i promoció es concep com un punt de trobada comunitari. En els seus
diferents espais s’hi concentraran gran part de les accions de promoció de la lectura i de
formació en grup. Aquesta és la zona més dinàmica de l’equipament, en conseqüència el
tractament de tot l’espai cal que resolgui la qüestió acústica en el sentit que absorbeixi el
soroll i faciliti ser un espai de relació i intercanvi.
La zona d’acollida i promoció estarà formada per l’àrea d’accés, l’espai polivalent, l’espai
de formació i l’espai de suport. La distribució dels espais de la biblioteca ha de permetre
el funcionament independent dels espais integrats en aquesta zona respecte a la resta de
la biblioteca.
• Àrea d’accés

2

(120 m )

L’àrea d’accés és l’element pont entre el carrer i la resta d’espais de la biblioteca, que
hauran de ser fàcilment identificables pels usuaris. Aquesta àrea es concep com un
espai de concurrència en el qual es podran arribar a distingir els següents àmbits
funcionals:
Atenció al públic:
Àmbit on s’ubica el primer punt d’atenció al públic des d’on s’ofereix informació
general del funcionament i serveis de la biblioteca i on es centralitza el servei de
préstec (lliurament i devolució de documents i registre de nous usuaris).
Cal que l’espai estigui correctament equipat amb les connexions informàtiques
necessàries. S’han de poder ubicar diferents equips (ordinadors, magnetitzadors
de documents, carros de devolució i repartiment, etc…).
És molt important situar correctament aquest taulell per a poder desenvolupar
aquestes dues funcions: d’una banda, l’acollida i la informació i de l’altra el
control de sortida i entrada de documents. Des del taulell s’haurà de tenir
visibilitat de l’entrada a l’edifici, de la totalitat de l’àrea d’accés i de les zones de
pas a espais adjacents.
Autoservei:
S’hi podran ubicar punts de consulta informàtica, màquines d’autopréstec i
bústies de retorn de documents amb accés des de l’exterior. Disposarà també de
moble guardabosses.
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Intercanvi i relació:
Contindrà plafons informatius electrònics i/o físics que permetin oferir informació
ciutadana, informació sobre la biblioteca i informacions d’intercanvi dels usuaris.
Descans de l’usuari:
Espai amb màquines de begudes i dos/tres taules altes i taburets per a 4/6
persones habilitats per al consum còmode de les màquines de vending.
Expositiu:
Espai que permeti habilitar-hi exposicions de petit format. Comptarà amb un
aparador permanent on mostrar petites exposicions temàtiques o bé material
relacionat amb les publicacions del centre. Així mateix, les parets hauran de
permetre l’exposició ocasional de pannells o quadres i per tant caldrà preveure
elements de subjecció i il·luminació.
La transparència, amplitud i accessibilitat de l’àrea d’accés ha de permetre donar a
entendre fàcilment l’ús públic de l’edifici i ha de facilitar una comunicació directa amb
les àrees que té vinculades i connectades i permetre un funcionament autònom de
l’espai polivalent, l’espai de formació i de l’espai de suport respecte a la resta de
l’equipament. Caldrà disposar dels elements de seguretat adients i regular
adequadament el trànsit de persones i el dels documents, preveient on s’ubicarà el
passadís d’antifurts.
El disseny de l’àrea d’accés ha de vetllar pel màxim aprofitament de la llum i ventilació
natural. Tanmateix ha de disposar d’elements per minvar les pèrdues del diferencial
tèrmic amb l’exterior i l’entrada de pols al recinte.
• Espai polivalent

2

(75+10 m )

L’espai polivalent serà diferenciat físicament de l’àrea d’accés, tot i que visualment
seria interessant que continués l’espai de l’àrea d’accés. Aquest espai ha de poder ser
utilitzat amb la resta de la biblioteca tancada.
Acollirà les activitats de la biblioteca i d’altres entitats d’Argentona, com per exemple
els Amics de la Poesia. Ha de permetre fer presentacions de llibres, conferències,
exposicions, mostres literàries, club dels lectors, activitats de Sant Jordi i altres
activitats de petit format.
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La sala de 75 m2 tindrà una capacitat per a unes 60 persones. Les parets hauran de
permetre l’exposició ocasional de pannells o quadres. El mobiliari i equipament
d’aquest espai en el seu conjunt ha de respondre a les necessitats dels diferents actes
que s’hi organitzaran. Les cadires no seran fixes i caldrà preveure la instal·lació
d’il·luminació, so, projecció i altres elements tècnics per tal de poder portar a terme les
activitats que s’hi volen desenvolupar. Així mateix la sala es podrà enfosquir per tal de
poder desenvolupar-hi determinades activitats.
Magatzem

2

(10 m )

Magatzem de suport a l’espai polivalent. Ha de disposar de prestatgeries amples
per desar equips de so i audiovisuals i també d’espai suficient per guardar cadires,
taules i mampares.

• Espai de suport

2

(20 m )

Espai tancat per a facilitar el treball en grup i desenvolupar-hi activitats de la biblioteca
per a grups reduïts. Cal contemplar que el mobiliari es pugui organitzar segons les
necessitats, l’aïllament acústic de la sala i el seu control visual des d’un dels taulells
d’atenció al públic.
• Espai de formació

2

(35 m )

Espai tancat pensat per a facilitar l’aprenentatge individualitzat o col·lectiu, amb suport
de les noves tecnologies. Es pot facilitar aprendre diferents idiomes, ofimàtica i/o a
utilitzar el equips per a elaborar projectes, currículum, aprendre en l’ús de programes
informàtics, etc.
Disposarà de 10 ordinadors i de l’equipament i requeriments tècnics necessaris per a
facilitar les seves funcions. Tot i que l’Ajuntament sigui el responsable de la compra i
manteniment d’aquests ordinadors, es recomana que disposin d’Internet i +, eina per a
gestionar el servei d’internet i ofimàtica, per tal que tots els ordinadors de la biblioteca
es gestionin de manera homogènia independentment de l’administració que en sigui
responsable.
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b) Zona general
2

(660 m )

La zona general està destinada al públic a partir dels 12 anys.
Aquesta zona ha de donar resposta a les necessitats formatives, informatives i de lleure
dels usuaris. Així mateix, ha de ser un focus central de promoció de l’hàbit lector i de
formació en les habilitats en l’accés i ús de la informació i dels recursos de la biblioteca.
La configuració dels espais s’haurà d’adaptar als diferents serveis, usos i públics
destinataris. Segons la tipologia de documents i els usos que albergaran es poden
distingir tres àrees: l’àrea d’informació i fons general, l’àrea de música i imatge i l’àrea de
diaris i revistes.
Aquesta divisió no implica necessàriament una disposició tancada d’aquests espais, al
contrari: són preferibles espais amb pocs tancaments sempre que les àrees així ho
permetin i zonificar els espais a partir del mobiliari. En tot cas, és preferible una
zonificació dels espais que tingui en compte aspectes de circulació d’usuaris, personal i
materials i el nivell de soroll per sobre d’altres consideracions referents als tipus de
documents. En aquest sentit, si no és possible ubicar en una sola planta tota la zona
general, es preferible que l’àrea de diaris i revises i l’àrea de música i imatge es quedin a
planta baixa.
El nombre final de taulells d’atenció al públic dependrà de la distribució dels espais. Com
a mínim en tindrà un (en el cas que tots les àrees d’aquesta zona s’ubiquin en una
mateixa planta amb una distribució òptima) i com a màxim de dos (en el cas que les
àrees es distribueixin en diferents plantes o bé, tot i estar en una mateixa planta, no
disposin d’una distribució que no faciliti la gestió correcta del servei des d’un únic taulell).
• Àrea d’informació i fons general

2

(500 m )

És l’àrea central de la zona general. En aquesta àrea s’hi concentra gran part del fons
de lliure accés de la biblioteca i ha de concebre’s com un espai de consulta formal.
En aquesta àrea s’hi ubicaran 15.600 documents organitzats per blocs temàtics que
facilitin la seva localització. Caldrà distingir entre el fons de coneixements (fons imprès
o audiovisual) i el fons de ficció o creació literària (fons imprès). També caldrà
diferenciar un apartat dedicat a les obres de consulta (diccionaris, enciclopèdies,
directoris, anuaris i altres) i un altre dedicat a la col·lecció local.
Aquesta àrea ha d’estar dotada de mobiliari i infrastructura que faciliti la consulta i
treball amb aquest fons. Així mateix també disposarà de punts d’accés a internet i al
catàleg.
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En l’àrea d’informació i fons general s’hi ubicarà un taulell d’atenció a l’usuari. És molt
important situar correctament aquest taulell per tal de tenir visibilitat a tota l’àrea.

• Àrea de música i imatge

2

(60 m )

És l’àrea que recull el fons de temàtica musical i cinematogràfica.
Disposarà d’espai suficient per a una col·lecció final de 3.900 documents. En el
disseny i distribució d’aquest espai s’han de tenir en compte les característiques dels
diferents tipus de suport dels documents que formen la col·lecció, així com la seva
utilització (audició i visionat).
Podrà establir contacte directe amb l’àrea de revistes −preferentment− o amb l’àrea
d’informació i fons general compartint un mateix taulell d’atenció al públic.

• Àrea de diaris i revistes

2

(100 m )

Aquesta àrea concentra la col·lecció de revistes i diaris de la biblioteca. Acollirà uns
120 títols. El mobiliari d’aquest àmbit ha de respondre al diferent ús de cadascun dels
materials: mentre un serà concebut com un espai de lectura informal, l’altre ha de
facilitar la consulta amb taula.
Preferentment aquest espai haurà d’establir preferentment contacte directe amb l’àrea
d’accés a planta baixa.

c) Zona infantil
2

(225 m )

La zona infantil està destinada al públic fins als 12 anys, en relació amb l’etapa
d’escolarització primària.
Aquesta zona ha de satisfer les necessitats de suport a la formació (tant formal com no
formal), el lleure i el desenvolupament del procés de socialització dels infants. Així mateix,
ha de ser un focus central de promoció de l’hàbit lector i de formació en les habilitats en
l’accés i ús de la informació i dels recursos de la biblioteca.
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Es distingeixen dues gran tipologies d’usuaris segons l’ús que fan dels serveis de la zona
infantil:
•

Infants fins als 6-8 anys: acostumen a fer ús de la biblioteca en companyia dels
pares o altres familiars adults i fan un major ús de les àrees de consulta més
informal.

•

Infants a partir de 6-8 anys: acostumen a anar sols a la biblioteca i en fan un ús
més autònom, tant dels espais de consulta formal com informal.

De cara a les circulacions i facilitar-ne el seu ús s’aconsellà que s’ubiqui en planta baixa.
La configuració i organització dels espais s’estructurarà a partir del mobiliari i s’haurà
d’adaptar als diferents serveis, usos i públics destinataris exposats anteriorment. En
aquest sentit es diferenciarà una àrea de consulta formal i una altra de més informal.
El fons de 5.500 documents s’organitzarà en prestatgeries que preferentment no han de
superar el 1,50 m d’alçada i en mòduls expositors.
Pel que fa als ordinadors d’ús públic, aquests també s’hauran de distribuir segons els
seus usos. És important separar els ordinadors destinats a la consulta d’informació dels
destinats a un ús més lúdic.
Aquesta àrea acollirà un taulell d’atenció al públic.

d) Zona de treball intern
2

(125 m )

La zona de treball intern concentrarà els espais destinats a la direcció i administració de
la biblioteca i el desenvolupament de determinades tasques que difícilment es poden
realitzar en els espais públics.
La zona estarà integrada per: el despatx de direcció, l’espai de treball intern, el dipòsit
documental, el magatzem logístic i l’espai de descans del personal. Tot i ser una zona
d’ús restringit al personal de la biblioteca, haurà d’estar ben comunicada amb les àrees
de servei públic.
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La zona de treball intern disposarà dels següents espais:
• Despatx de direcció

2

(20 m )

Despatx de direcció de la biblioteca. Disposarà d’una taula de despatx i d’una petita
taula de reunions.
• Espai de treball intern

2

(30 m )

L’espai de treball és on es fa el procés tècnic dels nous documents que s’incorporen
així com altres treballs tècnics com el suport informàtic, la gestió i administració de
bases de dades, etc. Hi haurà, a més de prestatgeries, una taula de treball amb un
ordinador connectat.

• Dipòsit documental

2

(45 m )

El dipòsit documental és l’espai amb armaris compactes que acollirà el material
documental que no és de lliure accés i que s’estima que arribarà als 10.000
documents.
• Magatzem logístic (15 m2)
Espai destinat a l’emmagatzematge del material no documental necessari per al
correcte funcionament de la biblioteca: material fungible, materials/aparells de suport,
etc.
• Espai de descans per al personal (15 m2)
Sala pel descans del personal, amb una lleixa que inclogui una pica i espai per a algun
aparell electrodomèstic, taula amb cadires, etc.

En la zona de treball intern caldrà tenir també presents els serveis sanitaris per al
personal.
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e) Zones logístiques i de circulació

A més de les zones descrites anteriorment i dimensionades en el quadre de superfícies,
caldrà preveure els següents espais:

• Espai per a l’equip de neteja
Cal preveure a més de la cambra de neteja, espai amb taquilles pel personal, així com
prestatges pel material necessari. Arreu de l’edifici s’ubicaran els endolls necessaris
pels serveis de neteja.
• Sala d’instal·lacions
Acollirà tots els quadres generals i armaris, màquines de regulació de sistemes
elèctrics, d’aire condicionat, aigua, etc.
• Espai manteniment edifici- magatzem
En aquest es contempla l’existència d’una sala per a magatzem del material pel
manteniment intern de l’edifici.
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5.3. Quadre-resum de superfícies útils per àrees
En el llistat de les zones de l’edifici d’ús públic i de treball intern, hem indicat la superfície
de programa. La solució arquitectònica acabarà de determinar la superfície total útil i
construïda, que en aquest quadre es calcula a partir d’un increment del 15% i del 30%
respecte a la superfície de programa.

2

SUPERFÍCIE PER ÀREES

M

Zona d’acollida i promoció

260

Àrea d’accés

120

Espai polivalent

75

Magatzem de l’espai polivalent

10

Espai de suport

20

Espai de formació

35

Zona general

660

Àrea d’informació i fons general

500

Àrea de música i imatge

60

Àrea de diaris i revistes

100

Zona infantil

225

Àrea d’informació i fons infantil

225

Zona de treball intern

125

Despatx de direcció

20

Espai de treball

30

Dipòsit documental

45

Magatzem logístic

15

Espai de descans del personal

15

Superfície total de programa

1.270

Superfície total útil

1.460

Superfície total construïda

1.650
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5.4. Organigrama funcional
ENTRADA
PÚBLICA

Espai polivalent
85 m2

Àrea d’accés
120 m2

Magatzem


Música i
Imatge
60 m2

Diaris
i revistes
100 m2

Informació i fons
infantil



225 m2
Espai
Suport


Espai de
formació

Informació i
fons General
500 m2


ZONA
DE TREBALL INTERN
125 m2

Entrada del personal
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5.5. Elements de mobiliari bàsic i equipament d’ús públic

•

Punts de lectura


Àrea d’informació i fons general:

62 punts



Àrea d’informació i fons infantil:

30 punts



Àrea de diaris i revistes:

23 punts
_____________

Total:

115 punts

A més cal afegir la capacitat de 60 persones de l’espai polivalent
i els punts dels espais de suport i de formació.

•

Punts de consulta informàtica
D’accés públic:


Consulta de catàleg



Internet i +



Espai de formació

4/5 punts
9 punts
10 punts

De treball intern:

7/8 punts
Total:

30/32 punts

Cal preveure un nombre superior de connexions informàtiques
per a tot l’equipament.

•

Taulells d’atenció


Taulell d’atenció a l’usuari i préstec



Taulell de l’àrea zona general



Taulell de l’àrea zona infantil

L’arquitectònica de l’edifici i distribució d’espais pot variar el
nombre final de taulells d’atenció al públic.
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•

Prestatgeria
El fons documental inicial de la biblioteca, així com el seu creixement, s’han de tenir en
compte en el metratge de prestatgeria necessària. En els espais públics, l’alçada de la
mateixa no hauria de ser superior als 180 cm en la zona general i de 150 cm en la zona
infantil.
Per a donar cabuda a aquest fons seran necessaris aproximadament 845 metres lineals
de prestatgeria.
Càlcul i distribució de metres lineals de prestatges:
Nombre
Mitjana
documents docs / ml

Zona general

15.600

35

450

ml

Zona infantil

4.500

40

115

ml

Dipòsit documental

10.000

40

250

ml

120

4

30

ml

Revistes (expositor amb magatzem)

•

Total

Expositors d’audiovisuals
El mobiliari per exposar el material audiovisual ha de ser especial. Les seves mides i
capacitat necessària vindran determinades per l'oferta del mercat. A nivell orientatiu,
però, donem unes mides d'un mòdul estàndard, així com també la seva capacitat.


Fons de música i imatge general



Fons de música i imatge infantil

3.900 docs.
1.000 docs.
______________

Capacitat total:

4.900 docs.

Càlcul de mòduls expositors de CD’s:
225 docs. x mòdul (de 60x90 cm) o bé 500 docs. per mòdul si disposen de calaix
4.900 docs. = 10 mòduls amb calaix (dels quals 2 s’ubicaran a la zona infantil)

•

Equipament d’ús públic
L’equipament disposarà de fax, fotocopiadora i altres mitjans de reproducció.
Tots aquest serveis necessitaran comptar amb l’equipament tècnic necessari:
equipament telemàtic i audiovisuals, entre d’altres.
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6. Personal

L’equip de treball necessari per a gestionar la biblioteca estarà format per entre 5 i 8
persones:
•

1 Director bibliotecari

•

0−1 Bibliotecari

•

4-5 Tècnics auxiliars

•

0-1 Ajudant de servei

El càlcul es basa en una jornada de treball de 35 hores setmanals.
L’organització de la biblioteca, el nombre de taulells d’atenció al públic i la distribució
d’espais concretarà el nombre final de personal necessari per a la gestió. És especialment
important treballar aquests elements en el projecte arquitectònic.

7. Hores de servei setmanals

D’acord als paràmetres, l’horari mínim d’obertura del servei al públic de la biblioteca ha de
ser de 35 hores setmanals.
Es preveu una afluència mitjana d’entre 250 i 300 persones al dia.
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8. Valoració econòmica

Les dades que es donen a continuació són orientatives i indiquen la previsió dels costos
d’inversió i de manteniment anual de la biblioteca. Els preus de referència a partir dels quals
s’han realitzat els càlculs són del 2010.

8.1. Despeses d’inversió inicial
Per a la posada en funcionament de la biblioteca cal preveure una despesa d’inversió inicial
aproximada de 3.561.950 €, que es repartirà entre l’Ajuntament d’Argentona i la Gerència de
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona de la forma que s’especifica a
continuació.
Cal tenir present que el càlcul es realitza considerant que la biblioteca serà una obra de
nova construcció i que no incorpora les despeses que es puguin derivar de l’habilitació dels
solars plantejats com a possibles ubicacions de la futura biblioteca (en cas que la Velcro
sigui l’emplaçament seleccionat, caldrà afegir les despeses derivades de l’enderroc de
l’edifici actualment existent).
Els ajuts de la Diputació de Barcelona a través de “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat”
es poden aplicar a qualsevol dels conceptes que assumeix l’ajuntament en la inversió inicial
en obra i equipament.

Ajuntament
d’Argentona

Fons

Obra i
4
equipament

Concepte

5

Obra civil (1700€/m2)
6

Mobiliari i equipament (280€/m2 útil)
7

Equip informàtic biblioteca

Fons documental inicial

Gerència de Serveis
de Biblioteques
Diputació Barcelona

2.805.000 €

-----

408.800 €

-----

23.400 €

8

-----

Despesa total per
administracions

3.237.200 €

4

52.500 €

272.250 €

324.750 €

En el procés d’obra i equipament caldrà preveure l’encàrrec i redacció de tres projectes: el projecte arquitectònic, el
projecte de mobiliari i el projecte de senyalització i imatge gràfica. Aquests no estan comptabilitzats en la valoració
econòmica i van a càrrec de l’Ajuntament.

5

Valoració PEC (Pressupost d’Execució per al Contracte d’obra).

6

Inclou equipament audiovisual i antifurts. L’equipament informàtic es concreta específicament.
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8.2. Despeses anuals de funcionament i manteniment
Per al funcionament i manteniment de la biblioteca cal preveure una despesa anual
aproximada de 348.600 €, que aniran a càrrec de l’Ajuntament d’Argentona i de la Gerència
de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. A continuació es detallen els
conceptes a tenir presents distribuïts quantitativament per administracions. Aquesta
distribució és orientativa i s’ha realitzat seguint el model dels convenis que la Gerència ha
signat recentment amb diversos ajuntaments. La distribució definitiva de les responsabilitats
econòmiques de la Gerència i l’Ajuntament d’Argentona s’acordarà més endavant en una
reunió en la que es formalitzarà el conveni específic entre ambdues administracions.
A continuació se’n detallen els conceptes a tenir presents:

Ajuntament
d’Argentona

Concepte

Fons documental

21.800 €

21.800 €

1.000 €

9.000 €

74.400 €

13.200 €

Subscripcions
Manteniment equipament, subm. i consums9

7.500 €

Activitats de promoció de lectura
Personal
Altres

10

-----

120.000 €

44.000 €

-----

35.900 €

224.700 €

123.900 €

11

Despesa total per
administracions

Gerència de Serveis
de Biblioteques
Diputació Barcelona

A més d’aquestes despeses anuals, caldrà preveure cada 10 anys una partida extraordinària
per a la renovació de l’edifici, mobiliari i equipament audiovisual; i una altra cada 5 anys per
a la renovació de l’equipament informàtic.

7
L’Ajuntament es fa càrrec de la compra de l’equipament necessari per a l’espai de formació. La Diputació de Barcelona
es fa càrrec de la resta d’equipament informàtic de la biblioteca.
8
Les despeses derivades de l’adquisició del fons inicial podran variar en cas que el fons documental de la Biblioteca
Caixa Laietana passi a formar part del fons de la nova biblioteca.
9

Valor de referència total per al càlcul: 60 €/m2 útil. La despesa imputada a la Gerència de Serveis de Biblioteques fa
referència al manteniment de l’equipament informàtic de la biblioteca a excepció del inclòs en l’espai de formació (del
qual se’n fa càrrec l’Ajuntament).

10

Càlcul realitzat en funció de la franja baixa de la proposta de personal.

11

Repercussió dels serveis centralitzats.
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