PLEC DE PRESCRIPCIONS PER AL CONCURS D’IDEES PER AL DISSENY D’UN PROJECTE
EXECUTIU D’UN ESPAI DE MEMÒRIA, MONUMENT PRESÓ DE DONES DE LES CORTS,
AL XAMFRÀ NORD-OEST DELS CARRERS JOAN GÜELL I EUROPA, DE BARCELONA.

1.

ANTECEDENTS

La Presó de Dones de Les Corts va ésser, durant l’etapa entre 1939 i 1955, espai de
repressió i empresonament de dones, moltes d’elles per motius polítics. Onze
preses van ser afusellades al Camp de la Bota en aquesta etapa.
L’any 1955, la presó tanca després que les carcelleres de l’ordre religiosa que
gestionava la institució aconseguissin permutar la finca. Aquesta zona es
transforma ràpidament, no quedant cap vestigi de la presó.
La societat civil (ex-preses, familiars, entitats i associacions de dins i fora del
districte, grups de recerca de l’àmbit acadèmic,..) iniciaren un procés de
recuperació d’aquesta memòria. L’any 2013 el procés s’enfoca en la reivindicació
de la construcció d’un monument que reti homenatge a les preses repressaliades a
la Presó de Les Corts. Monument entès com espai per a la transmissió de la
memòria. L’any 2014, en el marc de les Jornades internacionals i exposició sobre el
Monument a la Presó de Dones, es construeix un espai de memòria provisional.
El 2016 l’Ajuntament informa de la voluntat d’organitzar un concurs per a la
selecció d’un monument definitiu.
Aquest Plec te com a objecte definir les prescripcions tècniques, concretar els
treballs i definir les obligacions que corresponen a la proposta per construir un
Espai de Memòria, Monument a la Presó de Dones de Les Corts, al xamfrà nordoest dels carrers Joan Güell i Europa.
Es poden presentar tant persones físiques (empresaris individuals i professionals),
com empreses constituïdes.

2.

CONDICIONS GENERALS I OBJECTE DEL TREBALL

L’Ajuntament de Barcelona pretén recuperar la memòria i plantejar un espai de
Memòria, Monument Presó de Dones de Les Corts.
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L’adjudicatari es compromet a seguir les condicions següents, establertes en el
present Plec, per tant de garantir la correcta prestació dels serveis.
Objecte del Treball:
Es proposa un treball pluridisciplinari coordinat des del propi Ajuntament (Ecologia
Urbana i Mobilitat, Institut de Cultura de Barcelona - Direcció de Memòria, Història i
Patrimoni i Districte de Les Corts) però en el que cal un equip extern de cara a
desenvolupar l’espai de memòria i Monument Presó de Dones de Les Corts. Aquest
equip desenvoluparà tant el projecte d’espai urbà que delimita l’àmbit de l’antiga
presó (segons plànols que s’adjunten) com el Monument Presó de Dones de Les Corts
que se situarà a l’entorn del xamfrà nord-oest dels carrers Joan Güell i Europa; a
partir de les premisses que es descriuen més avall. L’equip concret també es detalla
més endavant.
Per a la realització de les seves funcions l’equip disposarà de les atribucions
necessàries que li permetin adoptar les decisions i aconseguir les informacions que
consideri oportunes sobre aquells temes que tinguin incidència en la definició i
concreció de l’Espai de Memòria, Monument Presó de Dones de Les Corts.
El conjunt del document acabarà definint diverses actuacions i fases possibles amb
una aproximació econòmica de cara a possibles inversions estratègiques municipals.
L’abast genèric dels serveis a prestar per l’equip tècnic objecte d’aquest contracte, és
la definició de l’Espai de Memòria (entenent com a tal l’àmbit de l’antic recinte de la
Presó de Dones de Les Corts) i el conjunt monumental Monument Presó de Dones de
Les Corts i la coordinació dels diversos documents en els àmbits expressats més avall
que, entre tots, definiran el document final.
En el present Plec s’estableixen, de forma particular, com a objectiu considerat
prioritari per l’Ajuntament, assegurar el compliment dels terminis establerts per a la
realització dels treballs, liquidació d’aquests en l’import econòmic més òptim i
mantenint durant tot el procés el nivell de qualitat requerit per l’Ajuntament i
establert en els projectes.
De forma concreta, el projecte consta de les següents fases:
-

FASE 1: En aquesta primera fase es presentaran CV i solvència tècnica dels
equips participants així com un exemple de projecte equivalent. En aquesta
fase se seleccionaran 5 equips que desenvoluparan la proposta en la Fase 2.
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-

FASE 2: En aquesta segona fase es desenvoluparà un projecte bàsic de la
proposta (consistent en una part gràfica (2 fulls DIN A2), i una memòria (3
fulls DIN A 4) i un pressupost. Cada equip seleccionat rebrà un premi de
2.000€ bruts.

-

FASE 3: En aquesta tercera fase, la proposta guanyadora haurà de
desenvolupar el projecte executiu de l’obra. Durant l’adjudicació de l’execució
de l’obra, si s’escaigués, l’equip haurà d’assumir les funcions de coordinació i
direcció executiva de l’obra, al marge de l’empresa que pugui adjudicar-se
l’execució física del projecte, objecte d’un altre contracte.

Els equips disposaran de 12 dies, des de l’endemà de la publicació al Perfil del
Contractant, per presentar la documentació necessària.

2.0. Definició i gestió de la documentació en la redacció de l’espai de Memòria,
Monument Presó de Dones de Les Corts.
L’equip tècnic durà a terme la definició de les diferents fases de redacció de l’espai
de Memòria, Monument presó de Dones de Les Corts, per tal de garantir l’adequació
als criteris urbanístics, mediambientals, històrics i patrimonials, arquitectònics,
senyalístics i econòmics que permetin el bon desenvolupament del conjunt
monumental.

2.1. Concreció de les diverses fases d’actuació a programar.
L’equip tècnic proposarà la realització de les diverses fases que posteriorment
desenvoluparan de manera concreta els departaments municipals escaients.


L’Anàlisi i validació de la documentació existent i aportada.



L’Anàlisi i validació de la planificació i gestió, d’acord amb les dades
recaptades.



L’Anàlisi entrevistes i documentació fruit de converses amb les associacions.



Elaborar les corresponents propostes d’actuació i una pre-valoració
econòmica d’aquestes.
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2.2. Suport tècnic a la Direcció Tècnica de la Comissió de seguiment de l’espai de
Memòria, Monument Presó de Dones de Les Corts.
El Suport Tècnic consistirà bàsicament en la realització de les següents tasques:


Donar assistència tècnica de forma permanent a la Comissió de seguiment del
projecte en els horaris de treball fixats, inclosos els horaris excepcionals, si
s’escau.



Participar en les reunions de treball o informatives amb interlocutors externs.



Col·laborar en la coordinació entre de tots els elements implicats en el
projecte, tant a nivell intern de l’Ajuntament com de fora.



L’empresa licitadora, i cadascuna de les persones que hi participin en el
present contracte, queden obligades a l’acompliment de la legislació vigent
sobre la propietat intel·lectual i la confidencialitat de dades.



Finalitzar les tasques confeccionant el document de l’espai Memòria,
Monument Presó de Dones de Les Corts amb totes les informacions
elaborades conjuntament amb els serveis municipals.



L’adjudicatari, i cadascuna de les persones que hi participin en el present
contracte, no podrà emprar ella mateixa, ni proporcionar a tercers, dades del
treball contractat sense autorització expressa de l’Ajuntament de Barcelona.

3.- EQUIP TIPUS
Recursos Humans
Caldrà un equip tècnic, format com a mínim per:

-



Arquitecte/a o Urbanista



Escultor/a o llicenciat/da en Belles Arts

Solvència tècnica i professional de l’equip
Cal acreditar:
a) La titulació acadèmica i professionals dels tècnics especialistes que
participen en l’execució del contracte.
b) Un arquitecte que hagi dut a terme, més de dos projectes en relació a
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espais urbans i paisatge.
c) Escultor o Llicenciat en Belles Arts amb experiència d’intervencions
similars de caire monumental en entorn urbà. Haurà d’haver dirigit com
a mínim 2 intervencions.
d) Experiència en programes de dibuix per ordinador, tipus Cad o
MicroStation, o similars. Acreditar un mínim de 4 anys treballant en
aquests programes, en relació a dibuix i representació del patrimoni
arqueològic.
e) Disponibilitat dels mitjans materials i equip necessari per a la prestació
del servei objecte del contracte.
-

Només s’acceptaran les ofertes que proposin com a mínim perfils que
acompleixin els requisits de solvència tècnica.

Recursos Materials
Els recursos materials aniran a càrrec d l’adjudicatari. Des de l’Ajuntament es posarà
a disposició tota la documentació disponible per a dur a terme l’objecte del
contracte.

4. JURAT
En les tres fases del concurs el jurat estarà compost per membres de diferents
representants tant de l’Administració, d’estaments vinculats al món artístic i
representants de la ciutadania de la següent manera:
-

1 membre del Comissionat de Programes de Memòria

-

1 membre de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic

-

2 membres del Districte de Les Corts

-

2 membres del Consell d’Art Públic

-

2 membres Comissió Ciutadana

-

La secretària delegada

5. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de 1 mes natural, no prorrogables, a comptar des de
l’endemà de la signatura, pels 5 equips seleccionats en la primera fase.
La durada del contracte serà de 4 mesos naturals, no prorrogables, a comptar des de
l’endemà de la signatura, per l’equip adjudicatari, guanyador de la segona fase.
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6. OFERTA ECONÒMICA I DE SERVEI
En la primera fase del concurs es disposa d’un total de 10.000€ a repartir entre els 5
equips seleccionats, a raó de 2.000€ bruts per equip seleccionat:

ESPAI DE MEMÒRIA, MONUMENT PRESÓ DE DONES DE LES CORTS (FASES 1 i 2)
Durada del contracte

1 mes

IMPORT TOTAL MÀXIM DE LA + 21%IVA
LICITACIÓ
10.000€

2.100 €

TOTAL

12.100 €

En la segons fase del concurs per al disseny del projecte executiu es disposarà de
15.000€:

ESPAI DE MEMÒRIA, MONUMENT PRESÓ DE DONES DE LES CORTS (FASE 3)
Durada del contracte

4 mesos

IMPORT TOTAL MÀXIM DE LA + 21%IVA
LICITACIÓ
15.000 €

3.150 €

TOTAL

18.1500 €

Els equips seleccionats per a la fase 2 i el guanyador disposaran de 15 dies per
naturals per presentar la documentació necessària per al pagament dels premis.
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