ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONCURS DE PROJECTES PER A
L’ADJUDICACIÓ DE SERVEIS D’ARQUITECTURA RELACIONATS AMB EL
PROJECTE DEL PARC DEL NORD DE SABADELL.

1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Administració contractant: Ajuntament de Sabadell.
Número d’identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça d’internet del Perfil del contractant on estan disponibles els plecs:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode
=viewDetail&idCap=28279948
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
Adreça de l’òrgan de contractació: plaça Sant Roc, 1.
Servei gestor que tramita l’expedient: Programa de planificació estratègica i
territorial.
Persona de contacte per a l’obtenció d’informació: Jordi Pino i Pruna.
Telèfon: 93 745 31 87
Fax: 93 745 31 88
Adreça de correu electrònic: jpino@ajsabadell.cat
Codi NUTS: ES511

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Codis CPV: 71242000-6. (Serveis d’elaboració de projectes i dissenys,
pressupostos).
b) Descripció de les característiques principals del projecte:
L’objecte d’aquest procediment es l’obtenció del Projecte en fase concurs de
projectes del Parc del Nord i d’espais lliures al Nord de la ciutat de Sabadell i
l’adjudicació del contracte de serveis per la redacció del projecte executiu i la
direcció facultativa Fase 1. No obstant, es deixa constància expressa del
compromís plurianual de despesa vers l’encàrrec del projecte i direcció
d’obres de les successives fases per a la final compleció del Parc del Nord,
que seran encomanades al guanyador del present concurs de projectes, a
mesura que es vagi disposant del corresponent crèdit pressupostari.
Per a la selecció de la proposta es constituirà un Jurat integrat pels membres
indicats a la base XVIII, el qual seleccionarà, d’acord amb els criteris indicats
a les bases XIV i XV, als sis candidats que han de ser convidats a presentar
les seves proposicions en una segona fase, per després, d’acord amb els
criteris de valoració indicats en la base XVII, proposar a l’òrgan de
contractació, la proposta que ha de resultar adjudicatària del concurs.
Al guanyador del concurs li correspondrà el dret a l’encàrrec de la missió
completa d’una primera fase a definir per un preu d’execució de contracte de
dos milions d’euros (2.000.000.-), IVA inclòs, de l’estudi de seguretat i salut i
de tots els altres documents tècnics necessaris previs per a la licitació i
execució de les obres corresponents a aquesta primera fase i de la direcció
de les obres.
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Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte
del contracte estan acreditats a l’expedient.
La presentació de sol·licituds implica l’acceptació incondicionada pels
participants del contingut d’aquestes bases i de la totalitat de la
documentació que conforma la present contractació, publicada al perfil del
contractant, sense cap salvetat o reserva.
c) Nombre i import dels premis: sis (6) premis de 4.000,. euros, IVA inclòs.
d) Tipus de concurs: restringit.
e) Termini per a la presentació de sol·licituds de participació: trenta cinc (35)
dies naturals a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci a l’Oficina
de Publicacions de la Unió Europea. Si el termini acaba en dissabte o festiu,
aquest quedarà automàticament prorrogat fins el dilluns o dia no festiu
següent.
f) Lloc on presentar les sol·licituds de participació: c. Indústria, 10. Despatx
Lluc.
g) Criteris per a la selecció dels participants: En el mateix anunci en que es
publica l’admissió de les sol·licituds de participació per haver trobat conforme
la declaració responsable sobre capacitat i solvència, es determinarà que els
candidats disposaran de trenta dies naturals per presentar alternativament o
bé una “Proposta idea” (modalitat A) o bé “Referències tècniques” (modalitat
B)
Els criteris en base als quals el Jurat proposarà la selecció de tres de candidats
en la modalitat A seran els següents:
•

Estructura integral del parc del Nord, connectivitat entre barris i tractament de
cornises del riu Ripoll
(màxim 20 punts)

•

Infraestructura verda i paisatge: Biodiversitat i Fauna

(màxim 20 punts)

•

Aigua, permeabilitat i sostenibilitat

(màxim 20 punts)

•

Mobilitat sostenible

(màxim 20 punts)

•

Programa funcional: Usos i equipaments

(màxim 20 punts)

Els criteris en base als quals el Jurat proposarà la selecció de tres candidats en
la modalitat B seran els següents:
1. Valoració del currículum. Experiència de l’arquitecte i/o equip d’arquitectura
en obres projectades i construides similars (màxim 50 punts)
2. Qualificació de l’experiència professional en obres similars: coherència i
experiències conjuntes d’equip en relació a la descripció i comentari respecte
d’un parc projectat i executat per l’arquitecte i/o equip d’arquitectura, que es
cregui rellevant en relació amb l’objecte del concurs (màxim 50 punts)
h) Nombre de participants que se seleccionen: sis (6), tres de la modalitat A i
tres de la modalitat B.
i) La participació està restringida a la professió: d’arquitecte.
j) Criteris a aplicar per a la valoració de les propostes tècniques:
Els criteris de valoració que haurà de tenir en compte el Jurat i que serviran de
base per a la selecció de la proposta técnica guanyadora, tindran en
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consideració la valoració de la qualitat arquitectònica i de relació amb l’entorn; el
programa funcional i els requeriments constructius o ambientals dels elements
constitutius dels espais lliures proposats que demostrin un major equilibri a
través de la qualitat ambiental, del paisatge, dels elements de mobiliari, dels
elements naturals; la mobilitat (prioritzant els desplaçaments a peu i en bicicleta),
la localització dels equipaments, el pes del teixit residencial, i l’accessibilitat a
tots els àmbits de la zona d’influència del Parc del Nord.
Els criteris serán els següents:
1. Estructura del parc del Nord, connectivitat entre barris i tractament de
cornises del Ripoll
(màxim 20
punts)
• Compleció integral de l’ordenació del Parc del Nord amb la implantació de
d’una estructura arquitectònica, topogràfica i paisatgística, amb nova
xarxa de recorreguts que millori la seva integració en la trama urbana i en
el conjunt de barris d’aquesta zona de la ciutat, amb l’ afavoriment de la
connectivitat longitudinal i transversal de tot el parc des de la Plaça de la
Primavera fins al Parc Fluvial del Riu Ripoll, amb especial cura de cosir
els diversos teixits urbans
• Proposta de noves intervencions en els àmbits ja executats, si fos
necessari, per tal de presentar una proposta complerta i integrada.
• Disseny del tractament dels espais associats amb les cornises del riu
Ripoll i la seva transformació en espais mirador (àmbits dels carrers de
Vosges i de les Magnòlies al Districte III, i Ronda de Maria Gispert i
Passatge de les Escoles al Districte II)
2. Infraestructura verda i paisatge: Biodiversitat i Fauna
(màxim 20 punts)
• Creació d’un corredor urbà biològic de caràcter metropolità que, mitjançant la
cohesió de les seves parts, relligui els espais lliures emblemàtics de la ciutat,
gràcies a la penetració de la matriu biofísica en la matriu antròpica
• Naturalització d'espais, amb l'afavoriment de la biodiversitat com a tret
principal
•

Definició dels diferents estrats arboris i vegetals, així com la seva interrelació
amb els espais naturals existents: Bosc de can Deu, cornises de Ripoll i riu
Ripoll

3. Aigua, permeabilitat i sostenibilitat
(màxim 20 punts)
• Aplicació de criteris de sostenibilitat i autosuficiència pel que fa als recursos
hídrics
• Aplicació de criteris de sistemes drenants sostenibles i terrenys permeables
• Aplicació de criteris d’autosuficiència i optimització energètica de les noves
instal·lacions
4. Mobilitat sostenible
(màxim 20 punts)
• Millora de la mobilitat sostenible, prioritzant el vianant i la bicicleta, amb
especial atenció a l’estudi de l’estructura viària i de camins (tant longitudinals
com transversals) que vertebra la trama urbana , inclusió de xarxa ciclable,
atenció als nous recorreguts generats per l’entrada en funcionament de les
noves estacions de FGC de la Plaça d’Espanya i Parc del Nord, estudi de
possibles bosses d’aparcament i simplificació dels carrils de vialitat rodada.
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•

Proposta de nova secció viària pel que fa a la Ronda de Collsalarca,
incorporant el carril bicicleta i considerant que és el vial per excel·lència
d'accés al parc del Nord

•

Simplificació, pacificació i integració del nus viari a la confluència de
Carretera de Prats de Lluçanès, Avinguda d'Alcalde Moix i carrer del Puig de
la Creu que garanteixi la millora de la connectivitat a peu i en bicicleta dels
espai que l’envolten. Caldrà donar a aquest àmbit un paper emblemàtic com
a una de les possibles portes d’entrada física i conceptual al Parc del Nord i a
la ciutat de Sabadell

5. Programa funcional: Usos i equipaments
(màxim 10 punts)
• Proposta d’implantació d’usos i activitats en el parc del Nord en àmbits com
els serveis, l’esbarjo, culturals (lectura, expressions artístiques), gaudi de la
natura (elements que afavoreixin la nidificació i estada d’espècies animals i
vegetals i llur observació), relació social (àrees de jocs infantils, jocs, àgores,
àrees d’esbarjo per a gossos, etc.),relació dels equipaments que es disposen
al llarg del Parc del Nord i inclusió de guixetes amb serveis
• Correcta implementació dels usos i activitats continguts en el documents de
les conclusions de les trobades de participació ciutadana.
6. Disseny i sostenibilitat
•

(màxim 10 punts)

Proposta d’elements de disseny, dels materials a utilitzar que generi una
marca i identitat pròpia del sector.

k) Indicació de si la decisió del jurat és vinculant per al poder adjudicador: sí.
l) Indicació de si els contractes subsegüents al concurs s’adjudiquen o no al
guanyador del concurs: l’encàrrec del projecte i direcció d’obres de les
successives fases per a la final compleció del Parc del Nord seran
encomanades al guanyador del present concurs de projectes. Els honoraris
corresponents a totes les fases són de 556.344 €, IVA exclòs.
m) Data d’enviament de l’anunci: 19 de juny de 2018
Sabadell, 19 de juny de 2018.
El Tinent d’alcalde de l’Àrea de Cohesió Territorial.
Juli Fernàndez Olivares
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Vist i Plau del Coordinador de l’Àrea de Cohesió Territorial
Xavier Ludevid i Massana
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