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PLEC DE BASES

CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ DE LA PROPOSTA
ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE PER LA BIBLIOTECA, ARXIU I RADIO MUNICIPALS D’ARGENTONA, AIXÍ COM LA
POSSIBLE ULTERIOR 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
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QUADRE-RESUM

CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ DE LA PROPOSTA
ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE PER LA BIBLIOTECA, ARXIU I RADIO MUNICIPALS D’ARGENTONA, AIXÍ COM LA
POSSIBLE ULTERIOR 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.
A. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 239.573,41€ (IVA exclòs), es desglossa en:
Premis
Primer premi

Import (IVA exclòs)

1

Encàrrec redacció de l’avantprojecte
43.166,46€
Premis als quatre finalistes

2

Treballs

12.000,00€

Import (IVA exclòs)

Projecte bàsic

57.555,28€

Projecte executiu

100.721,75€

Estudi de seguretat i salut

18.129,91€

Projecte ambiental

8.000,00€

B. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 43.166,46€ (IVA exclòs)

Treballs

Import (IVA exclòs)

Avantprojecte

1

43.166,46€

La condició de guanyador/a del primer premi del concurs atorgarà al guanyador/a l'adjudicació del
contracte de redacció dels Estudis previs i avantprojecte, amb la condició que acrediti la
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disponibilitat de mitjans tècnics i humans de conformitat amb la naturalesa de l’encàrrec i els
requisits establerts al present Plec. Igualment de conformitat amb l'art 168.d LCSP, l’Òrgan de
contractació podrà adjudicar al guanyador del primer premi, els serveis relatius a la redacció del
projecte basic, projecte executiu, estudi de seguretat i llicència ambiental mitjançant procediment
negociat sense publicitat.
2

El jurat haurà d’escollir a un guanyador/a del primer premi i fins a un màxim de 4 finalistes amb
dret a premi.

C. TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI:
Treballs

Termini

Avantprojecte

Tres (3) mesos

Així mateix en cas d’encàrrec posterior potestatiu de l’òrgan de contractació:
Treballs

Termini

Projecte bàsic

Dos (2) mesos

Projecte executiu
Estudi de seguretat i salut
Projecte ambiental

Tres (3) mesos

D. VALORACIÓ DELS TERMINIS: no procedeix
E. GARANTIA PROVISIONAL: no procedeix
F.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (2.158,32€)

G. TERMINI DE GARANTIA: per atendre qualsevol dubte i/o consulta: 3 mesos pels Estudis
previs a comptar des de la seva presentació, 3 mesos per l’Avantprojecte a comptar des de la
data de la seva aprovació. I en el cas que aquests serveis siguin contractats: 1 any pel
Projecte Executiu a comptar des de la data de la seva aprovació definitiva.
H. ADMISIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: no procedeix
I.

REVISIÓ DE PREU: no procedeix en estudis previs i avantprojecte. Es contempla en cas dels
possibles contractes de Projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i llicència
ambiental en cas de variació en el programa i/o superfícies construïdes de projecte. Veure
clàusula 25ena del Plec.

J.

CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure clàusula 16ena del Plec.
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K. PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS DE PARTICIPACIÓ I DOCUMENTACIÓ ANNEXA (Sobre 1 i Sobre
2 (Fase 1)):
Lloc: Ajuntament d’Argentona. Carrer Gran 59.
Data: El termini de presentació d’ofertes és de trenta (35) dies naturals, comptats des de la
data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. En
cas que finalitzés en dia inhàbil es prorrogaria fins el dia hàbil següent.
L.

OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
L’EXPERIÈNCIA (Sobre 2 Fase 1)
Lloc: Ajuntament d’Argentona. Carrer Gran 59.
Data: Es publicarà la data i hora al perfil del contractant

M. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES GRÀFIQUES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANÒNIMES (Sobre 3
Fase 2) I SOBRE CONTENIDOR DE LES IDENTITATS ( Sobre 4 Fase 2)
Es comunicarà als cinc seleccionats a participar en la segona fase mitjançant una carta
d’invitació. En la sol·licitud per participar, adjunta al sobre 1 i sobre 2, caldrà indicar una
adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte per rebre notificacions
electròniques.
N. OBERTURA DE LES PROPOSTES GRÀFIQUES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANÒNIMES (Sobre 3
Fase 2)
Lloc: Ajuntament d’Argentona. Carrer Gran 59.
Data: Es comunicarà oportunament a través del perfil del contractant i als 5 participants
seleccionats per correu electrònic i/o per notificació electrònica.
O. OBERTURA DELS SOBRES CONTENIDORS DE LES INDENTITATS (Sobre 4 Fase 2)
Lloc: Ajuntament d’Argentona. Carrer Gran 59.
Data: Es comunicarà oportunament a través del perfil del contractant i als 5 participants
seleccionats per correu electrònic i/o per notificació electrònica.
P. DESPESES DE PUBLICITAT: Al publicar-se en el DOUE i en el perfil no n’hi hauran.
Q. PREMIS DE PARTICIPACIÓ:
Primer premi: El guanyador del concurs se li adjudicarà l’encàrrec per la redacció de
l’avantprojecte per import de 43.166,46€ (IVA exclòs) i 50.936,42€ (IVA inclòs). Igualment, de
conformitat amb l’art. 168.d LCSP, la Òrgan de Contractació podrà adjudicar els serveis per a
la redacció del projecte bàsic i projecte executiu al guanyador del concurs, mitjançant
procediment Negociat sense publicitat.
Altres premis: 3.000€ (IVA exclòs) per cada finalista que quedi situat en segona, tercera,
quarta i cinquena posició, respectivament en el concurs.

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

Concurs desert: En el cas que el Jurat o l’Ajuntament d’Argentona, per raons justificades, no
considerin cap proposta convenient pel desenvolupament del projecte, el concurs es podrà
deixar desert. En aquest cas cap proposta rebrà premi.
R. INFORMACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS:
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar a través del perfil del
contractant.

PLEC DE BASES

CONTRACTE DE SERVEIS.
TRAMITACIÓ: Ordinària subjecta a tramitació harmonitzada
PROCEDIMENT: Concurs de Projectes restringit de conformitat amb l’article 18 de la Llei 12/2017 del
6 de juliol, de l’arquitectura

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONCURS
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de la proposta arquitectònica que
serveixi de base per l’adjudicació dels serveis de redacció de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i
radio municipals d’Argentona, així com la possible ulterior 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
L’àmbit sobre el que hauran de presentar la seva proposta els concursants és l’àmbit de Can Doro
Cal Guardià situat al centre del nucli urbà.
L’objecte del concurs és obtenir una proposta pel nou equipament municipal que inclou la
biblioteca, l’arxiu i la radio municipals, així com un aparcament soterrat de dues plantes, i la
proposta d’urbanització i definició de l’espai públic del davant.
La definició en detall del projecte i el seu abast es defineix al Plec tècnic.

Codificació:
Codi CPV:
71356200-0 Servicios de asistencia técnica
71410000-5 Servicios de urbanismo
Codi CPA:
711122 Servicios técnicos de arquitectura para proyectos de edificios no residenciales
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SEGONA.- ANTECEDENTS
El municipi d’Argentona no disposa actualment d’una biblioteca municipal adequada per cobrir les
necessitats de la seva població al voltant de 12.00 habitants.
L’equipament actual presenta dèficits importants que fan plantejar la necessitat de crear una nova
biblioteca a curt termini. La nova biblioteca es complementaria amb les instal·lacions de la Radio
municipal i l’arxiu municipal.
Després d’un procés de debat sobre quin havia de ser l’emplaçament idoni per la futura biblioteca
municipal, finalment es va decidir escollir l’espai de Can Doro-Cal Guardià.
Aquest espai 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. Després de varis anys de bloqueig urbanístic,
l’Ajuntament va poder obtenir 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 i radio municipals.
El nou edifici haurà de resoldre la integració de les mines de la Font de sant Domingo i proposar la
urbanització de l’espai del davant, així com integrar l’edifici en l’entorn històric que l’envolta i amb la
presència de la Casa Puig i Cadafalch.
TERCERA.- MODALITAT DEL CONCURS
El present concurs té la naturalesa d'un concurs de projectes amb intervenció de jurat, en dues
voltes, de conformitat amb el previst als articles 183 a 187 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), en la seva modalitat de Concurs de projectes organitzats en el

marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis, en els quals eventualment es poden
concedir premis o pagaments prevista a l’art. 183.2.a) LCSP, adjudicant-se al guanyador/a del
concurs, el contracte per a la redacció de l'avantprojecte així com la possible adjudicació ulterior
dels posteriors contractes de serveis relatius a la redacció del projecte basic i projecte executiu.

D'altra banda resulta d'aplicació al present concurs la recent Llei 12/2017 del 6 de juliol de
l'arquitectura. Aquesta llei té per objectius fer ressaltar i valorar el paper públic de l'arquitectura i de
l'urbanisme, i distingir-los com a fonaments per al benestar i la cohesió social, la millora ambiental,
l’eficiència energètica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle, com a elements constructors de
la identitat del país, partint de l’experiència europea convenientment adaptada a la realitat catalana.
Així mateix, s'estableixen en aquesta llei els mecanismes de contractació pública per a impulsar la
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qualitat arquitectònica, en aquest sentit es minimitza la importància de criteris econòmics i s'aposta
decididament per prioritzar els aspectes qualitatius.
En el seu article 18 s’estableixen les especificitats de la contractació dels serveis del procés
arquitectònic:
"1. En la contractació dels serveis del procés arquitectònic per part del sector públic de Catalunya, la

redacció de projectes i la direcció de les obres es pot licitar potestativament de manera conjunta.

2. La licitació s'ha d'efectuar amb la modalitat de concurs de projectes restringit a un nombre limitat
de participants i amb intervenció de jurat, amb la posterior contractació del servei de redacció del
projecte, i si escau de direcció de les obres, mitjançant un procediment negociat amb la persona o
persones guanyadores del concurs de projectes. Per tal de seleccionar prèviament els participants
en el concurs de projectes, les bases del concurs i l'anunci de licitació han d'establir criteris clars i no
discriminatoris per a la selecció dels participants en el concurs de projectes, tenint en consideració,
entre a/tres, els coneixements tècnics, l’eficàcia, l’experiència, la fiabilitat dels professionals i de les
empreses participants, i la formació en estudis o coneixements específics vinculats amb l'objecte del
contracte.
3. Es pot establir un nombre mínim o màxim de participants, en general o per modalitats, segons
cada criteri de selecció, amb la finalitat de propiciar una participació diversificada que, en tots els
casos, ha de permetre que el nombre d'empreses o professionals candidats sigui suficient per a
garantir la competència.
4. Els plecs de la contractació dels serveis del procés arquitectònic:
a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de projectes i han d'establir el
calendari d'execució corresponent.
b) Han d'introduir, per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a més dels aspectes
econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents a l'arquitectura sempre que
estiguin vinculats a l'objecte del contracte. Aquests criteris de qualitat arquitectònica han de rebre
sempre una valoració predominant amb relació a la puntuació total determinada en els plecs de
clàusules administratives.
c) Han d'incorporar una previsió relativa a la manera de compensar parcialment o íntegrament els
licitadors convidats en el procediment restringit que no hagin resultat adjudicataris en proporció als
requeriments exigits per a la proposta en el plec de clàusules.
5. El jurat, que s'ha de constituir a l'efecte de puntuar els aspectes valorables mitjançant judicis de
valor no valorables amb criteris automàtics, es regeix pel que disposa l'article 14.
6. La contractació del serveis de direcció de l'execució de l'obra, i si escau el de la coordinació de
seguretat i salut, s'han de licitar de manera independent de la contractació del projecte i de la
direcció d'obra, establerta en l'apartat 1, sens perjudici de la coordinació i col·laboració de tots els
professionals que intervenen en el procés arquitectònic."
QUARTA.- ORGANITZACIÓ DEL CONCURS
El promotor del concurs és l’Ajuntament d’Argentona, concretament l’àrea dels Serveis Territorials.

CINQUENA.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
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Aquest contracte és regeix per:
• La Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre), en tot allò que no contradigui la LCSP
• La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
• Subsidiàriament s'aplicaran la resta de normes del Dret Administratiu
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector públic.
• Llei 39/2015, d'1 d' octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya
El present Plec de Bases, tots els seus annexes, així com tots els documents enumerats a la clàusula
desena del present document que es posen a disposició dels licitadors, tenen la consideració de Plec
de contractació i, per tant, revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del
present plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte.
La presentació de proposicions implica l'acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del
present plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap
excepció, esmena o reserva.
En cas de contradicció entre el plec de bases i el plec tècnic, prevaldrà sempre el contingut del plec
de bases.
El desconeixement del/s contracte/s en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximirà
l'adjudicatari de l'obligació de complir-los.
Per tal de participar en la fase de selecció (fase 1) del present concurs serà necessària la presentació
d'una sol·licitud de participació i la resta de documentació requerida (sobre 1 i sobre 2) en el
present plec de bases per aquesta Fase 1.
Els participants seleccionats (concursants) pera la presentació de propostes (sobre 3 i sobre 4) (Fase
2) hauran de tenir present que aquesta Fase 2 es regeix pel principi d'anonimat, en conseqüència les
propostes tècniques hauran de vetllar pel manteniment de l'anonimat de les mateixes, sense que
pugin constar cap tipus d'element que permeti la identificació (adreces, telèfons, adreces
electròniques, signatures, noms, etc.) del participant a l'exterior dels sobres, ni a l'interior de la
proposta tècnica. Així, es considerarà trencat l'anonimat en el cas que qualsevol participant rebel·li
la seva identitat a través de qualsevol mitjà (incloses les xarxes socials) abans que es faci pública la
decisió del Jurat.
La ruptura de l'anonimat suposarà l’automàtica exclusió del participant del present procediment,
que continuarà amb les ofertes restants.

SISENA.- CONCURS DE PROJECTES EN EL MARC DE CONTRACTE DE SERVEIS
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Al guanyador/a del concurs se li adjudicarà l’encàrrec de redacció dels estudis previs i
l'avantprojecte de la Biblioteca d’Argentona d'acord amb les previsions que s'estableixen en el
present Plec i en el plec de condicions tècniques.
Tanmateix, i si així es considera oportú per a l'Ajuntament, ulteriorment es podran adjudicar
successivament (parcialment o totalment) al guanyador del present concurs mitjançant el
procediment negociat i en virtut d’allò previst a l'article 168 LCSP, i de l'article 18 de la Llei 12/2017,
del 6 de juliol, de l'arquitectura, en el seu cas, els contractes de serveis per a la realització del
projecte basic i el projecte executiu.
Aquesta possibilitat no implica cap dret a favor del guanyador/a del concurs a ser adjudicatari/ària
dels esmentats serveis, sinó com a meres opcions que es reserva l’òrgan de contractació en el
supòsit de rebre l’encàrrec de desenvolupar aquests treballs.

SETENA.- INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb allò establert a l'article 190 LCSP, l’òrgan de contractació ostenta la
prerrogativa, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes que assenyala aquesta Llei,
d’interpretar el contracte administratiu, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de
l’execució del contracte, suspendre’n l’execució, acordar-ne la resolució i determinar els efectes
d’aquesta.
VUITENA.- VALOR ESTIMAT, PRESSUPOST DEL CONTRACTE I COST PREVIST DE L’OBRA
El valor estimat del contracte és de 239.573,41€, import que no inclou l’impost sobre el Valor Afegit.
Als efectes del seu càlcul s'ha tingut en compte l'article 183.4 LCSP. Aquest valor és la suma dels
possibles contractes a adjudicar, en els termes establerts en el present plec de bases i l'import dels
premis als participants.
El pressupost previst pels Estudis previs i l'avantprojecte és de 43.166,46€ (IVA exclòs).
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l'adjudicatari, així com els tributs de
qualsevol tipus, no incloent l’impost sobre el Valor Afegit.
L'adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment executats, de
conformitat a la seva oferta/premi i en la forma prevista en el corresponent contracte.
El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l'adjudicació per a la redacció dels estudis previs i
l'avantprojecte, més el corresponent impost sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida
independent.
Es farà càrrec de la quantitat de 66.481,42€ (IVA inclòs) a l'aplicació pressupostaria 308 3321 62200
del Pressupost Municipal del 2018. Aquesta quantitat es desglossa de la següent manera:

Import (IVA exclòs)

Import (IVA inclòs)

Primer premi
Encàrrec de l’avantprojecte i estudis previs

43.166,46€
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52.231,42€

Premis als quatre finalistes

12.000,00€

14.250,00€

TOTAL

55.166,46€

66.481,42€

Atès que el present contracte comporta despeses que s'hauran d'estendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
El cost previst per l'obra corresponent al projecte de la biblioteca, arxiu i radio municipals
d’Argentona és d’aproximadament 6.273.759 € (IVA inclòs).

NOVENA.- TERMINI DEL CONTRACTE
El termini per a dur a terme els treballs de redacció dels estudis previs i l'avantprojecte és de 3
mesos:
Avantprojecte

3 mesos

El termini d'execució dels treballs s’iniciarà el mateix dia en que es formalitzi el corresponent
contracte.
Així mateix en cas d’encàrrec posterior (potestatiu de l’òrgan de contractació) mitjançant el
procediment negociat i en virtut d’allò previst a l'article 168 LCSP, i de l'article 18 de la Llei 12/2017,
del 6 de juliol, de l'arquitectura, en el seu cas, els contractes de serveis per a la realització del
projecte basic, projecte executiu i assistència tècnica a la Direcció Facultativa tindran la durada
següent:

Projecte bàsic
Projecte executiu, Estudi de seguretat i salut I Projecte
ambiental.

2 mesos
3 mesos
2 mesos

DESENA.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS PER PART DE L’AJUNTAMENT
La contractació dels serveis de referencia s’adjudicarà mitjançant les normes especials aplicables als
concursos de projectes, d'acord amb els articles 183 a 187 LCSP,, l'article 18 de la Llei 12/2017, del 6
de juliol, de l'arquitectura i el que disposa el present Plec de Bases.
El Jurat adoptarà les seves decisions amb total independència seleccionant la proposta que,
presentada de forma anònima, obtingui la millar puntuació en relació als criteris d'adjudicació
establerts a la clàusula dinovena del present Plec.
L'adjudicació del contracte per a la redacció dels estudis previs i l'avantprojecte es realitzarà al
guanyador/a del concurs, atenent als criteris de valoració establerts al present plec i especificats a la
clàusula dinovena del present document.
Les necessitats que l'Ajuntament d’Argentona tracta de satisfer mitjançant aquest procediment són
les que a continuació es determinen: disposar dels "Serveis de l’avantprojecte, i en els seu cas la
possible adjudicació al guanyador dels posteriors contractes relatius a la redacció del projecte bàsic,
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projecte executiu, estudi de seguretat i llicència ambiental per la biblioteca, radio i arxiu municipals
d’Argentona”.

10.1 Documentació que es facilitarà als licitadors:
1. Anunci de la convocatòria de concurs, arxiu .pdf signat digitalment.
2. Aquest Plec de Bases, arxiu .pdf signat digitalment.
3. Plec de condicions tècniques, arxiu .pdf signat digitalment.
4. Documentació gràfica pel Concurs (annex del Plec), en pdf.
5. Programa funcional de Biblioteca, en format pdf.
6. Aixecament topogràfic de l’àmbit, en .pdf i .dwg.
Als equips participants a la Fase 1, seleccionats per tal que presentin oferta a la Fase 2 se'ls podrà
facilitar altra documentació que es consideri necessària i/o complementaria per a la confecció de la
proposta.
La documentació que es facilitarà als participants/concursants seleccionats a la Fase 2, es
comunicarà als seleccionats en la Carta d'invitació.

10.2 Responsable del contracte:
L’òrgan de contractació designarà un responsable del contracte, als efectes d’allò que determina
l'article 62 LCSP, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament. Les decisions i instruccions que adopti el responsable del contracte seran obligatòries
pel Projectista.
Així mateix, l'adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable del
contracte pugui comentar els aspectes relacionats amb la prestació del servei.

10.3 Òrgan de contractació:
L’òrgan de contractació del present contracte és l’Alcalde-President, sens perjudici que en
posterioritat es delegui aquesta competència.

10.4 Procediment no íntegrament electrònic:
De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la LCSP la presentació d’ofertes i
sol·licituds de participació no es presentaran a través de mitjans electrònics donat que els presents
plecs requereixin presentar models físics o a escala que no es poden transmetre utilitzant mitjans
electrònics, no obstant, s’haurà de garantir els requisits previstos a la disposició addicional dissetena
de la mateixa llei.
ONZENA.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La licitació serà publicada al Diari de la Unió Europea i al perfil del contractant.
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DOTZENA.- DADES DEL PROCEDIMENT
El termini per presentar sol· licituds de participació al present concurs serà de trenta (35) dies
naturals, comptats des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la
Unió Europea. No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat
al primer dia hàbil següent.
D'acord amb allò previst a l'article 185 LCSP, el número de sol·licitants convidats a presentar la seva
proposta en el concurs serà limitat a 5, una vegada aplicats els criteris de selecció establerts en el
present plec.
En conseqüència, el procediment es divideix en dues fases:
1.- Fase de selecció prèvia dels candidats (Fase 1): D'entre els sol·licitants a participar en el
procediment que siguin vàlidament acceptats, l’òrgan de contractació, vista la proposta del Jurat,
seleccionarà a 5 candidats en base als criteris establerts a la clàusula setzena i dissetena, sempre
que això sigui possible. Format el grup de candidats, l’òrgan de contractació invitarà als admesos
per escrit, a fi de que presentin les seves proposicions en el termini assenyalat a la invitació, que
serà de 35 dies naturals. Quan el número de candidats que compleixin els criteris de selecció sigui
inferior a 5, l’òrgan de contractació podrà, si ho considera oportú, continuar el procediment amb els
que reuneixin les condicions exigides, encara que sigui inferior a 5, sense que es pugui convidar a
altres que no hagin sol·licitat participar en el concurs, o a candidats que no compleixin les
condicions.
2.- Fase d'adjudicació del concurs (Fase 2): Els candidats convidats presentaran les seves
proposicions en la forma legalment establerta a la clàusula divuitena d'aquest plec. Una vegada
presentades les proposicions, el Jurat procedirà a l'examen i valoració de les proposicions, a la seva
classificació tenint en consideració els criteris de valoració establerts a la clàusula dinovena del
present Plec, i les elevarà a l’òrgan de contractació. Coneguda la decisió del Jurat, l’Òrgan de
contractació procedirà a l'adjudicació del contracte objecte del present Plec de Bases (Estudis previs
i avantprojecte) que haurà de ser motivada si no s'ajusta a la proposta o propostes del Jurat.

TRETZENA.- PREMIS ALS PARTICIPANTS NO FINALISTES QUE NO RESULTIN GUANYADORS
Una vegada l'adjudicació del procediment esdevingui ferma els participants que hagin estat
convidats a la fase d'adjudicació (Fase 2) i no hagin estat guanyadors del Concurs de Projectes i que
haguessin presentat efectivament propostes tècniques ajustades al que es determina en aquest
plec, rebran la quantitat de 3.000 € (IVA exclòs) cadascun d'ells, en concepte de prima de
participació per despeses de producció.
Correspondrà al Jurat determinar si les propostes presentades són efectivament propostes
tècniques ajustades al que es determina en aquest plec. En cas contrari, no es rebrà premi.
Als participants en la fase d'adjudicació (Fase 2) no se'ls abonarà cap altra quantitat addicional a
l'esmentada en els paràgrafs anteriors.

CATORTZENA.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Poden participar en aquest procediment les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar d'acord amb el que disposa l'article 65 LCSP i que no
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estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent i que
acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional establerta en el present
Plec.
En el cas de persones jurídiques, la seva activitat ha de tenir relació amb l'objecte del contracte,
segons resultí dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d'una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Igualment, hauran de
comptar amb l'habilitació empresarial o professional exigida a la clàusula setzena per a la realització
de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
Es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, sempre de
conformitat amb l'article 75 de la LCSP. Caldrà que es demostri que, per l'execució del contracte,
disposa efectivament d’aquests mitjans. Això podrà realitzar-se, per exemple, presentant un
compromís de dites entitats a aquest efecte, que s’haurà d'aportar en el moment que es requereixi
per l'Ajuntament d’Argentona l'acreditació de la solvència conforme al previst en el present Plec.
L'Ajuntament d’Argentona pot contractar amb unions d'empresaris o agrupacions que es
constitueixin temporalment a l'efecte, amb estricta subjecció a la LCSP. Aquesta participació
s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l'aportació d'un document privat en el que es
manifestí la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i circumstancies dels que la
constitueixen, la participació de cadascun d'ells i designant un representant o apoderat únic amb
poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a
l'extinció del mateix, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats en altres aspectes,
assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o
agrupacions d'empresaris hauran d'acreditar la seva capacitat i la solvència o classificació exigida en
aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents. Aquests empresaris
quedaran obligats solidàriament davant l'Ajuntament d’Argentona.
Tanmateix, respecte als títols d'estudis i professionals o a l’experiència professional, només es podrà
recórrer a les capacitats d'altres entitats o tercers si aquests executaran la part de l'objecte del
contracte per al que es requereixen dites capacitats. Aquests tercers hauran d'acreditar la seva
capacitat, aptitud i solvència requerits al present plec.
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, serà necessari que
el participant i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució del
contracte.
Els licitadors que comptin com a treballadors fixos amb cinquanta o més treballador/es han de tenir
ocupats un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per cent (2%) del total de la
plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8
d'abril, o norma que el substitueixi.
CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVENCIA: Els participants han d'acreditar que compleixen amb les
condicions mínimes de solvència establertes a la clàusula setzena del present Plec.

QUINZENA.- TERMINI I MANERA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS DE PARTICIPACIÓ A LA FASE
DE SELECCIÓ (FASE 1)
Les sol·licituds de participació, i documentació de solvència tècnica (Sobre 1) i documentació relativa
als criteris de selecció (Sobre 2), s'han de presentar físicament a les dependències de l'Ajuntament
d’Argentona, oficina OAC Carrer Gran núm.59, planta baixa o enviar per correu administratiu dins
del termini d'admissió.
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Les sol·licituds es presentaran en el termini de 35 dies naturals, comptats des de la data
d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. No obstant això, si
l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les sol·licituds de participació presentades fora del termini establert als anuncis no seran admeses
sota cap concepte ni en cap circumstancia.
Tots els participants han d'assenyalar en el moment de presentar les seves propostes un correu
electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que es derivin del present
procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. Les notificacions i
comunicacions per part de l’Ajuntament s’efectuaran per via electrònica.
En cas que les sol·licituds de participació es trametin per correu dins de termini, els participants
hauran de justificar que la data i hora d'imposició de la tramesa a l'Oficina de Correus són, com a
màxim, les assenyalades als anuncis i anunciar-les mitjançant correu electrònic
contractacio@argentona.cat que l'Ajuntament d’Argentona haurà de rebre dins del dia en que
finalitza la presentació. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds no hagués arribat la proposició enviada per correu a l'Ajuntament,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Les sol·licituds de participació hauran de tenir una validesa de sis (6) mesos, comptats a partir de la
data de l'obertura.
Cap licitador, podrà presentar més d'una proposició. Si que s’admetrà que els col·laboradors puguin
integrar-se en diferents equips. Tampoc podrà subscriure cap proposició en participació conjunta
amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d'una d'aquestes agrupacions.
La infracció del que s'assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la no admissió i exclusió de totes
les proposicions que hagi presentat.
Els concursants no podran mantenir comunicacions referents al concurs amb els membres del Jurat.
Igualment, els concursants es comprometen, pel simple fet de presentar la seva proposta, a no
divulgar la mateixa, per sí o per mitja de qualsevol tercer o membres de l'equip, abans del dictamen
del Jurat, per garantir l'anonimat i preservar l'objectivitat del concurs. Seran desqualificades i, per
tant, excloses les propostes que vulnerin el contingut de la present base.

SETZENA.- REQUISITS I CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA FASE DE SELECCIÓ
(FASE 1)
Les sol·licituds de participació aniran acompanyades de dos (2) sobres:
Els sobres 1 i 2 hauran d'estar tancats i amb identificació en l'exterior de cadascun d'ells indicant el
procediment al que es presenta la sol·licitud, amb les dades de la persona/es empresari/empresa
sol·licitant o persona que el representi.
A l'interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat
numèricament. El Sobre núm. 1 contindrà: la sol·licitud de participació (Annex 1) i els documents
acreditatius de la personalitat i capacitat per contractar i solvència, i el Sobre núm.2: la declaració
responsable de l’experiència (Annex 2), a valorar conforme l'establert a la clàusula dissetena del
present Plec de Bases, ajustant-se a les condicions i exigències del present Plec i la solvència tècnica
de l’equip (Annex 3).
No seran admeses, en cap cas, les propostes d'aquelles persones en les quals concorri alguna de les
circumstancies previstes en l'article 71 LCSP sobre prohibicions de contractar.
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16.1.- Fase 1. Sobre 1: Sol·licitud de participació.
El sobre portarà la menció “Sobre 1: Sol.licitud de participació i solvència” i haurà de contenir la
documentació següent:
1. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’administració, d’acord amb el model de document europeu únic de
contractació (DEUC), que es trobarà en el perfil del contractant.
2. Altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb els model que consta
com annex X d’aquest plec.
3. Annex S1.1. Declaració d’equip i solvència tècnica
Els/les 5 candidats seleccionats per participar en la segona fase del concurs només poden formar
part d’un equip i només poden lliurar una proposta d’avantprojecte.
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complir-se abans
de la finalització del termini de presentació de proposicions.

16.2.- Fase 1. Sobre 2: Criteris de selecció de candidats.

El sobre portarà la menció “Sobre 2: Criteris de selecció de candidats” i haurà de contenir la
documentació següent:
1. Annex S2.1. Declaració responsable d’experiència del/s autor/s de l’avantprojecte.
2. Annex S2.2. Fitxa descriptiva d’actuació per cadascun dels projectes i/o obres referenciats als
apartats 1.1 i 1.2 de l’Annex 1.
3. Annex S2.3. Fitxa gràfica d’actuació per cadascun dels projectes i/o obres referenciats als
apartats 1.1 i 1.2.
4. Annex S2.4. Declaració responsable de la qualificació energètica de l’actuació per a cadascun
dels projectes i/o obres referenciats a l’apartat 1.3 de l’Annex 1.
Aquests annexos, sobre l’experiència dels autors/es de l’avantprojecte, acompanyen el present plec
de bases i han de ser degudament omplerts de cara a la seva valoració segons criteris de selecció de
candidats establerts a la clàusula dissetena.

16.3.- Solvència dels candidats.

Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o
tècnica.
Els candidats hauran de complir les condicions següents:
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Solvència econòmica i financera:
Alternativament els concursants podran acreditar la seva solvència econòmica i financera per
qualsevol dels dos mitjans següents:

1- Justificant de l’existència d’una assegurança de riscos professionals.
L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import mínim de
100.000€.
Aquesta condició s’acreditarà per mitjà d’un certificat expedit per l’assegurador, en el que
consten els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el
document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en
els casos precedents.

2- Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats.
Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de 50.000€.
Aquesta condició s’acreditarà per mitjà de l’import net de negocis que consti als comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, els dipositats en el registre Oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Donat el tipus de procediment de que es tracta, la documentació acreditativa de la solvència
haurà de ser presentada només pels 5 participants seleccionats per passar a la segona fase
del concurs.

Solvència professional o tècnica:

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 socio-cultural). Almenys
un dels dos haurà de tenir un PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
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.
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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.
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
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• 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 podrà formar part d'un únic equip com a titular i només podrà presentar
una proposta.
Cal posar de manifest que aquest equip proposat es coordinarà en tot moment, amb l'equip de
professionals 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 dels 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.

DISSETENA.- CRITERIS I PROCEDIMENT PER A LA FASE DE SELECCIÓ (FASE 1)
Qualificació de la documentació general i documentació relativa a la solvència tècnica presentada a
la Fase 1 i selecció de licitadors a presentar ofertes
1. Finalitzat el termini de presentació de sol· licituds de participació, l’òrgan de contractació de
l'Ajuntament d’Argentona, procedirà a la validació de la documentació general continguda en el
sobre 1. Si s'observessin detectes materials en la documentació, es trametrà notificació per correu
electrònic a l'interessat corresponent, deixant constància de dita notificació en l'expedient, atorgantse un termini no superior a tres (3) dies hàbils per a la seva esmena. No obstant això, si la
documentació d'algun interessat tingués detectes o deficiències no esmenables, no serà admès al
procediment de selecció, i es procediria a la seva exclusió per part de l’òrgan de contractació.
Es consideraran inesmenables els detectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referencia a la mera falta d'acreditació dels mateixos.
Procedirà la no admissió i. l'exclusió del concurs a aquells licitadors que tinguin detectes no
esmenables o no hagin esmenat els detectes en el termini atorgat.
2. Una vegada s'hagi procedit a l'obertura del sobre 1 (documentació administrativa), es
comprovarà, en acte intern, que els licitadors compleixin els requisits de solvència econòmica i
tècnica exigits a la clàusula setzena. Posteriorment, es procedirà, en acte públic, a l'obertura del
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sobre 2, donant a conèixer la informació relativa al resultat de l'obertura del sobre 1. La data
d'aquest acte es donarà a conèixer a través del perfil del contractant.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos del present concurs quedaran fora del
procediment.
Es deixarà constància documental, a l'acta que s'aixequi, de totes les actuacions realitzades.
3. La selecció dels licitadors que són convidats a la FASE 2 s'encomana al Jurat del present concurs.
El Jurat, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà i valorarà la documentació
continguda en el sobre 2.

Criteris de selecció dels candidats:
La selecció dels candidats que hauran de presentar proposta a nivell d’estudi previ per a la
Biblioteca d’Argentona es farà d’acord als criteris detallats a continuació.
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:
Es valorarà, amb un màxim de 20 punts per actuació, la qualitat arquitectònica global, en el seu
conjunt, de les actuacions seleccionades declarades pels candiat/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.
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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.

El Jurat podrà sol·licitar dels licitadors/sol·licitants la presentació de la informació addicional als
únics efectes de l'aclariment de la documentació aportada que estimi necessària en relació amb el
sobre 2 , la qual s’haurà de complimentar davant el Jurat en el termini que s'atorgui a tal efecte, que
no podrà ser superior a 3 dies hàbils.
4. Una vegada puntuades totes les candidatures, se seleccionaran 5 propostes, sempre que sigui
possible. Els seleccionats seran aquells que hagin obtingut la millor puntuació.
Per tant, practicada la valoració dels criteris de selecció per part del Jurat, la qual s’haurà de produir
en un termini no superior a 1 mes a comptar des de la data d'obertura del sobre 2 (termini que
podrà ser objecte de pròrroga que es comunicaria a través del Perfil del contractant), el Jurat
proposarà els candidats (màxim 5) que correspondran als sol·licitants que hagin obtingut la major
puntuació i, per tant, ésser convidats a participar a la Fase 2 del present concurs.
5. El Jurat elevarà a l’òrgan de contractació la proposta raonada de selecció de sol·licitants, d'acord
amb el que s'indica al punt immediatament anterior, als efectes de que per part de l’òrgan de
contractació es procedeixi a dictar, a la vista de la proposta del Jurat, la corresponent resolució
designant els participants seleccionats a convidar a la Fase 2 del concurs.
6. L’òrgan de contractació resoldrà sobre la selecció dels participants seleccionats per la Fase 2, que
haurà de ser motivada si no s'ajusta a la proposta del Jurat. Dictada la corresponent resolució per
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l’òrgan de contractació, la qual es notificarà a tots els sol·licitants i es publicarà al perfil del
contracant, es procedirà a convidar formalment als seleccionats per tal que presentin ofertes en la
Fase 2 del present concurs d'acord amb la forma i d0cumentació exigida en el present Plec de Bases
i a la carta d'invitació.
Quan el número de candidats que compleixin els criteris de selecció sigui inferior a cinc, l’òrgan de
contractació, sí ho considera oportú, podrà continuar el procediment amb els candidats que
reuneixin les condicions exigides. En cap cas es podrà convidar a cap altre licitador que no hagin
sol·licitat participar en el procediment, o a candidats que no reuneixin les condicions exigides en el
present Plec. Igualment, en cap cas es convidaran a més de 5 participants.

DIVUITENA.- PROPOSICIONS DELS CONCURSANTS FINALISTES (FASE 2)

18.1.- Els concursants seleccionats que hagin estat objecte d'invitació a participar en la Fase 2
presentaran la seva proposició en el termini assenyalat a la invitació que serà, no inferior a trenta
(35) dies naturals, a comptar des de la rebuda de la invitació.
Als concursant seleccionats a la Fase 2 se'ls convidarà, simultàniament i per escrit, a presentar les
seves propostes per participar en aquesta fase.
Les proposicions presentades tora de termini establert no seran admeses sota cap concepte ni en
cap circumstancia.

18.2.-Els concursants seleccionats hauran de presentar les seves propostes d'acord amb allò previst
al present Plec de Bases i d'acord amb la documentació i requisits que s’especifiquin a la carta
d'invitació.
La proposta tècnica i documentació a que fa referencia la present clàusula es presentarà de forma
anònima, per tal de garantir el secret de l’autoria, amb un lema que lliurement triï el concursant. Els
concursants hauran de ser especialment curosos amb aquesta condició, de forma que la inclusió del
nom del concursant o altra especificació que permeti la seva identificació comportarà l'exclusió
immediata del concurs.
El Secretari del Jurat vetllarà perquè es respectin en tot moment les característiques del concurs i
l'anonimat.

18.3.-La documentació que cal presentar és la següent:

18.3.1.- SOBRE 3: (TANCAT)
Títol: "SOBRE NÚM.3" 'PROPOSTA IDEA" i "LEMA" (Títol del concurs)"
La proposta-idea, que serà objecte d'avaluació per part del jurat, ajustant-se a les exigències del
present plec, contindrà:

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
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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.
• 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.
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18.3.2.- SOBRE 4: (TANCAT)
Títol: "SOBRE NÚM.4" "LEMA" “(Títol del concurs)"
La identificació del concursant que ha presentat la proposta tècnica amb relació al lema escollit.
Aquest sobre contindrà el lema, la identificació i dades de contacte del redactor o equip redactor
de la proposta, mitjançant el següent model:

“ L'/Els autor/s de la proposta presentada sota el lema " .. ... ..” és/són ...... (nom i cognoms o raó

social).

Lloc, data i signatura”
Aquesta informació sobre la identificació constarà a l'interior del sobre, únicament podent constar a
l'exterior el lema.
El sobre haurà de ser opac, sense que es pugui apreciar, de cap forma, la informació que conté.
Qualsevol dada, informació o grafisme que permeti identificar l'autoria i que consti a l'exterior del
sobre, o que es vegi a través del mateix, serà motiu d'exclusió.

DINOVENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONCURS
La proposta guanyadora serà designada pel Jurat i serà aquella que obtingui la major puntuació
atorgada pel Jurat d'entre totes aquelles proposicions admeses a aquesta fase 2 conforme els
següents criteris de valoració:
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.
No obstant l'anterior, l'Ajuntament podrà rebutjar totes les propostes i declarar desert el
procediment de licitació si es considera que cap proposta s'adapta als requeriment tècnics i
funcionals que regeixen aquest concurs. En aquests casos, es declararà desert el concurs.
La resolució d'adjudicació de l’òrgan de contractació haurà de ser motivada en cas que sigui
contradictòria amb la proposta del Jurat o es basi en consideracions diferents. En cas contrari,
s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta del Jurat.

VINTENA.- COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL JURAT
Composició del Jurat:
President: Alcalde d’Argentona Sr. Eudald Calvo o persona en qui delegui.
Vocal: Regidora d’urbanisme de l’Ajuntament d’Argentona Sra. Aina Gomez, o persona en qui delegui
Vocal: Regidor de cultura i patrimoni de l’Ajuntament d’Argentona Sr Àngel Puig o persona en qui delegui.
Vocal: Arquitecte urbanista de l’Ajuntament d’Argentona Sr Xavier Roca o persona en qui delegui.
Vocal: Arquitecte amb experiència i coneixement del patrimoni local escollit per l’Ajuntament.
Vocal: Arquitecte designat pel Servei d’arquitectura bibliotecària de la Diputació de Barcelona.
Vocals: tres arquitectes amb expertesa i experiència en projectes de similars característiques designats
pel COAC de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.
Secretari: Assessora jurídica de l’Ajuntament d’Argentona, amb veu però sense vot, qui aixecarà acta de les
resolucions del Jurat, o funcionari que la substitueixi.
Jurat compost per 9 membres, dels quals 6 (dos terços) tenen la qualificació professional específica equivalent a
l’exigida al concurs d’acord a la condició de l’article 187.3 de la Llei 9/2017 de contractes de l’administració pública.
Es compleix també la condició de que almenys un terç (3) dels membres del jurat s’han d’escollir de manera aleatòria
entre els professionals acreditats inclosos en borses de col·legis o associacions professionals, d’acord a l’article 14.2
de la Llei 12/2017 de l’arquitectura.
Funcionament del Jurat:
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Correspondrà al president del Jurat les convocatòries del Jurat. Les decisions del Jurat es prendran
per majoria absoluta dels assistents, i en base als criteris establerts al present Plec de Bases. El Jurat
tindrà autonomia de decisió i dictamen i els seus membres gaudiran d'absoluta independència. El
President tindrà, en cas d'empat, vot de qualitat.
El Jurat esta compost per persones físiques independents dels participants en el concurs de
projectes. A tal efecte, les persones designades que no tinguin la condició d'empleats públics,
hauran de signar una declaració jurada acreditativa de la seva independència i de servir amb
objectivitat els interessos generals. La seva actuació estarà sotmesa a la Llei i al Dret i cercarà
l’interès públic.
Els membres del Jurat tindran l'obligació de guardar secret sobre les deliberacions/decisions
realitzades pel Jurat fins al moment d'obertura dels lemes.
No podran desenvolupar la funció de Jurat aquells qui es trobin en alguna de les situacions
següents:
- Aquells que ostentin amb algun dels concursants relació d'associació professional permanent i
actual, que determini un deure legal o deontològic d'abstenció.
- Aquells que ostentin amb alguns del concursants, amb els administradors de les entitats o
societats que concursin, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment,
parentesc de consanguinitat dins del quart grau o afinitat dins el segon.

Les funcions del jurat seran:
A) Fase de selecció (Fase 1)
- Anàlisi de les sol·licituds de participació (sobre 2) per valorar i seleccionar, d'acord amb els
criteris de selecció establerts en la clàusula dissetena, els concursants seleccionats a presentar les
ofertes a la Fase 2.
- Formulació de la proposta de selecció de concursants que podran presentar proposta a la fase 2
del procediment (emissió del Dictamen de valoració).

B) Fase de valoració de les ofertes (Fase 2)
- Anàlisi de la documentació i l'admissió definitiva dels treballs (sobre 3).
- Proposta raonada d'exclusió d'aquells treballs no admesos, que recollirà en acta.
- Anàlisi de les propostes presentades i valoració de les mateixes d'acord amb els criteris de
valoració establerts a la clàusula dinovena del present Plec de Bases.
- Vigilància i compliment de l'anonimat rigorós amb et que s’haurà d'examinar la documentació.
- Formulació de la proposta de resolució definitiva de la proposta guanyadora. (emissió del
dictamen de valoració).

VINT-I-UENA.- RESUM DEL PROCEDIMENT PER A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS
1. Presentació propostes gràfiques: sobre 3
Comunicats els participants a la fase 1 seleccionats per tal que presentin oferta, s’iniciarà el termini
per a la presentació de les proposicions del concursants seleccionats, que hauran de presentar les

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

seves propostes per donar una resposta global a les qüestions tècniques formulades al present Plec
de Bases i en el plec de condicions tècniques. Aquest període es comunicarà electrònicament als
concursants seleccionats, atorgant-se el termini de trenta-cinc dies naturals previstos en el present
plec. Les propostes s'hauran de presentar donant compliments als requisits i condicions establerts
al present plec i en els termini que s’atorguin a la carta d’invitació.
2. Obertura del sobre número 3
Un cop rebudes les propostes tècniques per part dels concursants seleccionats a la Fase 2, en la
data comunicada per l'Ajuntament a través del Perfil del contractant, es procedirà, en acte públic, a
l'obertura del sobre número 3 contenidor de les ofertes/proposicions gràfiques i altra documentació
exigida en el present Plec de Bases. L'original de les propostes quedaran a disposició dels membres
del Jurat per tal que realitzin les tasques assignades. Així mateix, una copia de les propostes i resta
de documentació del sobre número 3 es lliurarà als membres del Jurat pel seu anàlisi, valoració i
deliberacions, havent de mantenir la confidencialitat de la informació lliurada.
Prèviament, el Jurat decidirà respecte a aquelles propostes que hagin de ser excloses per estar
presentades fora de termini o per vulnerar el principi d'anonimat.
3. Anàlisi i valoració de les propostes del Jurat
En la data o dates que determinin els membres del Jurat, es reuniran per a procedir a l’anàlisi,
avaluació i valoració de les propostes presentades i admeses, i atenent únicament als criteris de
valoració establerts en la clàusula dinovena del present Plec de Bases.
El Jurat emetrà un dictamen o decisió, que constarà en un informe, firmat pels seus membres, on hi
figurarà la classificació de les proposicions, tenint en comptes els criteris previstos a clàusula
dinovena, junt amb les seves observacions que estimin oportunes.
El termini que tindrà el Jurat per emetre el seu dictamen serà, com a màxim, d'UN MES. Tanmateix, a
decisió del Jurat, aquest termini serà ampliable. Aquesta ampliació es publicarà al perfil del
contractant de l'Ajuntament.
4. Manteniment de l’anonimat
Un cop emes el dictamen del Jurat, es notificarà electrònicament a cada concursant seleccionat i es
publicarà al perfil del contractant, el dia i hora de l'obertura en acte públic del sobre 4 contenidor de
la identitat dels concursants. En aquest acte, es donarà lectura, en primer terme, de la decisió del
Jurat i es procedirà seguidament a la identificació de les propostes presentades amb el lema
corresponent, recollint-se aquestes actuacions en l'acta corresponent.

VINT-I-DOSENA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

1. Conegut el dictamen del Jurat i la identitat dels concursants, i tenint en consideració la
classificació de les ofertes i les actes del Jurat, l’òrgan de contractació procedirà a l’adjudicació del
contracte per a la redacció dels estudis previs i avantprojecte objecte del present concurs.
L’adjudicació del contracte haurà de ser motivada si no s'ajusta a la proposta del Jurat.
El concurs es podrà declarar desert si no hi ha cap proposició que sigui admissible d'acord amb els
criteris del present Plec de Bases i als criteris tècnics i funcionals que regulen el present concurs.
Tanmateix, no podrà declarar-se deserta la licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec.
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2. L’òrgan de contractació, vista la resolució del Jurat, aprovarà la classificació de forma decreixent
les proposicions presentades i admeses en base als criteris de valoració establerts al present plec i
que no hagin estat excloses, i requerirà al concursant que hagi presentat l'oferta guanyadora per tal
que el termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors des del següent de la notificació del
requeriment, aporti la documentació, en cas que no l'hagués presentat ja:
- Alta en l’impost d'Activitats Econòmiques, en l'epígraf corresponent al objecte del contracte.
i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l'esmentat impost.
- Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
l'Administració Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria. D'acord amb l'article 28.2 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, no es precisarà l'autorització per a que l'Ajuntament
d’Argentona consulti, de forma directa l'acreditació dels licitadors, d'estar al corrent de
pagament de la Agència Tributaria i Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas contrari,
el licitador haurà de fer constar la seva oposició expressa i presentar els documents
acreditatius conforme esta al corrent de pagaments.
- Certificat positiu, emes per l’òrgan competent. de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions amb la Seguretat Social. D'acord amb l'article 28.2 de la llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no es precisarà
l'autorització per a que l'Ajuntament d’Argentona consulti, de forma directa l'acreditació dels
licitadors, d'estar al corrent de pagament de l'Agencia Tributaria i Tresoreria General de la
Seguretat Social. En cas contrari, el licitador haurà de fer constar la seva oposició expressa i
presentar els documents acreditatius conforme esta al corrent de pagaments.
- Garantia definitiva.
- Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva disposició dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte que li
reclami l’òrgan de contractació.
En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d'empreses, en qualsevol règim jurídic
legalment admès, aquestes hauran d'acreditar llur constitució en escriptura pública dins del termini
atorgat per a la formalització del contracte, i el CIF assignat i la representació, si s'escau.

3. Per aquells concursants que haguessin presentat el DEUC, també caldrà que aportin total la
documentació que consta a les anteriors clàusules, en el mencionat termini de 10 dies hàbils.
En el cas de que el participant no aporti la documentació esmentada, en el termini assenyalat,
s’entendrà que ha retirat la seva proposta, procedint-se, en aquest cas i si AJUNTAMENT
D’ARGENTONA ho considera oportú, a sol·licitar la mateixa documentació al participant següent, per
l'ordre en el qual hagin estat classificades les ofertes. En aquest supòsits, l’òrgan de contractació
deixarà sense efecte la decisió del Jurat i es reserva el dret a declarar desert el concurs, prèvia
audiència al Jurat.

4. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini de cinc dies hàbils al següent de
rebre la documentació requerida a l'apartat anterior.
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L'adjudicació serà motivada, i es notificarà electrònicament als participants i, simultàniament, es
publicarà al perfil del contractant. En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el
termini en el qual s'ha de procedir a la formalització del contracte.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
sense que hagin estat interposats, la documentació del sobre 1 quedarà a disposició dels
interessats.

5. En el cas de que l'Ajuntament, per raons justificades, no consideri cap proposta convenient pel
desenvolupament del projecte, podrà deixar desert aquest primer premi i abonar les corresponents
primes de participació o premis a tots els concursants.

VINT-I-TRESENA.- GARANTIA DEFINITIVA
L'adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l'import d'adjudicació,
exclòs l'IVA, (2.158,32€) abans de la formalització del Contracte, podent-se presentar en les formes
establertes a l'article 108 LCSP i amb les exigències fixades a l'article 100 del TRLCSP al present Plec,
inclosa la retenció de preus.
De conformitat amb allò establert per l'article 111 LCSP la devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment del termini de garantia i acomplert
satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista.

VINT-I-QUATRENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant
document administratiu en els termes de l’article 153 LCSP.
La formalització del contracte també es publicarà pertinentment.

VINT-I-CINQUENA.- REVISIÓ DE PREU
El contracte pels estudis previs i l’avantprojecte que es deriva com a premi del concurs no admet
revisió de preus.
Pel que fa a la possible futura adjudicació del contracte al guanyador del concurs pel
desenvolupament del projecte bàsic, projecte d’execució, estudi de seguretat i llicència ambiental no
admet revisió de preus si es mantenen les superfícies i programa actual en base a la que s’han
calculat el valor del contracte.
Ara bé, en cas que per motiu del la valoració de costos de l’avantprojecte, l’ajuntament decidís
suprimir part del programa o es reduir substancialment les superfícies construïdes (superior al
20%) es recalcularà a la baixa el preu del contracte en aquestes parts. Aquest supòsit es preveu en
cas que es decidís suprimir algun dels equipaments complementaris i es suprimís i/O reduís
l’aparcament soterrat.

VINT-I-SISENA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL GUANYADOR
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Un cop adjudicat el concurs, els treballs a realitzar seran els següents, de conformitat amb les
indicacions tècniques al Plec tècnic:
Redacció de l’Avantprojecte de la nova Biblioteca d’Argentona.
Aquest avantprojecte contindrà com a mínim el desenvolupament de l’edificació i la urbanització
delimitada en els Plecs tècnics.
L’edificació i la urbanització es correspondran cadascun a una fase de projecte.
El grau d'intervenció en la totalitat de l’àmbit anirà en funció de la proposta del guanyador.

VINT-I-SETENA.- PROTECCIÓ DE DADES
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament,
en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del
dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes
dades, s’informa al contractista i al seu personal:
Responsable
del
tractament
Finalitat
del
tractament
Temps
de
conservació
Legitimació
del
tractament
Destinataris
de cessions o
transferències
Drets de les
persones
interessade
s

Ajuntament d’Argentona
Carrer Gran 59 (08310 Argentona)
Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i unitats administratives de
l’Ajuntament d’Argentona
Les dades seran conservades duran el temps previst a la normativa de contractació pública i d’arxiu
Compliment d’obligacions contractuals

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o
oposició
al
seu
tractament
a
través
de
la
seu
electrònica
https://seuelectronica.argentona.cat/catala/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.
asp
o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament d’Argentona
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a
presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en
què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera
que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no es
preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als documents,
arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’òrgan competent de l’Ajuntament d’Argentona.
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o
informacions de caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte
de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o
servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació
d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament d’Argentona.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i
l’Ajuntament d’Argentona establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a
les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
VINT-I-VUITENA.- CONFIDENCIALITAT
L'adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que
tingui accés per a l'execució del contracte que així s'indiqui en el mateix o que així li indiqui l'entitat,
o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es
mantindrà durant un termini mínim de 10 anys, a excepció de que en el contracte s'estableixi un
termini superior. Així mateix, l'empresari haurà d'assenyalar expressament aquella documentació
i/o informació que consideri confidencial de la seva oferta.

VINT-I-NOVENA.- DRETS DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL
El contractista (Autor) cedeix a l'Ajuntament d’Argentona, durant el temps de durada màxima que la
legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als drets d'explotació de les obres, de forma
no exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial mundial, els drets d'explotació que es
derivin de l’autoria de l'objecte d'aquest contracte. En particular, l'Autor cedeix els drets de
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels documents objecte del contracte,
en qualsevol mitja o suport, inclosa la publicació institucional de l'Ajuntament d’Argentona.
La cessió dels drets de reproducció dels documents objecte del contracte compren la reproducció,
total o parcial, en un suport digital per a la seva incorporació en una base de dades electrònica,
incloent el dret a emmagatzemar-la en centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra
reproducció temporal necessària per a permetre els usuaris la visualització, reproducció o gravació
en un disc dur.
La cessió dels drets de comunicació pública dels documents objecte del contracte inclou la posada a
disposició, total o parcial, de l'Obra en format digital, així com la difusió a través de qualsevol canal
de comunicació analògic o digital.
La cessió dels drets de transformaci6 inclou la transformaci6 o adaptació dels documents objecte
del contracte, ja sigui directament o través de tercers, quan es consideri necessari per tal d'adequarla al format, imatge o aparença d'internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d'adscripció a
internet, així com a incorporar qualsevol altre sistema de seguretat en el format electrònic.
Els participants garanteixen que els treballs presentats son originals i que en cap cas infringeixen
drets de tercers, ni propietat intel·lectual o industrial ni violenten pactes de confidencialitat, ni de
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cap altra mena i que, per tant, estan plenament legitimats per participar al present concurs d'acord
amb les presents Bases.
L'Ajuntament d’Argentona podran repetir contra l'Autor qualsevol responsabilitat que li pugui ésser
exigida en virtut d'accions, reclamacions, multes o conflictes instats per tercers en relació amb els
drets d'explotació objecte del present contracte.
L'Autor és l'únic responsable de l'obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que puguin
aparèixer en els documents objecte del contracte. En tot cas, s'estableix la total indemnitat de
l'Ajuntament d’Argentona respecte de les eventuals reclamacions formulades de tercers en relació
als referits drets.
L'Ajuntament d’Argentona està legitimat a procedir, si s'escau, als registres de propietat intel·lectual
de tots els drets patrimonials d'explotació que li han sigut cedits en virtut d'aquestes Bases.
L'adjudicatari del contracte no podrà fer cap ús o divulgació dels resultats i documents elaborats
amb motiu de l'execució del contracte, bé sigui en forma total o parcial, directe o per extractes,
sense l'autorització de l'Ajuntament d’Argentona.

TRENTENA.- PREMIS
Premi: El guanyador del concurs serà l'adjudicatari del contracte per la realització dels serveis de
redacció dels estudis previs i l'avantprojecte, sempre i quan compleixi els requisits establerts al
present Plec, per un import de 43.166,46 € (IVA exclòs) i 52.231,42 € (IVA inclòs)
Igualment, de conformitat amb l'art. 168.d LCSP, l’Òrgan de Contractació podrà adjudicar els serveis
per a la redacció del projecte basic i projecte executiu al guanyador del concurs, mitjançant
Procediment Negociat sense publicitat. Aquesta possibilitat no suposa cap dret pel guanyador del
concurs. Conseqüentment, el guanyador del concurs no tindrà dret a percebre cap quantitat
addicional en concepte d'indemnització o lucre cessant, un cop satisfet l'import del premi obtingut.
Altres Premis: 3.000,00 euros (IVA exclòs) per cada finalistes que quedi situat en segona, tercera,
quarta i cinquena posició, respectivament en el concurs.
Una vegada l’adjudicació del procediment esdevingui ferma, els participants que hagin quedat en les
posicions indicades en el paràgraf anterior rebran la quantitat fixa de tres mil euros (IVA exclòs), en
concepte de premi de participació. Aquests licitadors presentaran les factures a l' AJUNTAMENT
D’ARGENTONA.
Un cop rebuda la factura, aquesta serà revisada i conformada pels serveis de AJUNTAMENT
D’ARGENTONA corresponents. En cas de disconformitat, es retornaran les factures presentades, als
efectes de que pugui efectuar les rectificacions que procedeixin o presentar nova factura amb les
rectificacions corresponents
Concurs desert: En el cas de que el Jurat o l'Ajuntament d’Argentona, per raons justificades, no
considerin cap proposta convenient pel desenvolupament del projecte, el concurs es podrà deixar
desert.

TRENTA-UENA.- JURISDICCIÓ
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP,
els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han
de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
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l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les
modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la
LCSP i el Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició que correspongui d’acord
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la
legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

TRENTA-DOSENA.CONTRACTISTES

COMPLIMENT

DELS

PRINCIPIS

ÈTICS

I

REGLES

DE

CONDUCTA

PELS

El licitadors i contractistes de l’ajuntament d’Argentona resten obligats al compliment del Codi Ètic
de l’Ajuntament d’Argentona de manera automàtica en prendre part en una licitació o contractar
amb l’Ajuntament.

Els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves

relacions contractuals amb l’Ajuntament d’Argentona a les següents regles:
a) Els licitadors i els contractistes han d’adaptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
fomentar, proposar, promoure qualsevol o realitzar pràctica èticament reprovable i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu
parer, estigui present o pugui afectar al procediment o la relació contractual.

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

b) Amb caràcter general els licitadors i els contractistes, en exercici de la seva activitat, assumeixen
les obligacions següents:
. Observar els principis, les normes i el cànons ètics propis de la seva activitat, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic objecte del contracte.
. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en el processos de contractació
pública o durant l’execució del contracte.
. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:


Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.



No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte o en la seva continuïtat en interès propi o de tercers.



No oferir ni facilitar a càrrecs, empleats públics, o a persones que puguin participar o
influir en el procediment de contractació avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades al seu entorn familiar o a favor de tercers, amb la
voluntat d’incidir en un procediment contractual.



No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats
i de lliure concurrència.



Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir el efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes ,etc). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a
aquelles finalitats i relacionades amb la licitació o el contracte dels que tingués
coneixement.



No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per tal d’obtenir,
directa o indirectament, una avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès propi o de
tercers.



Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.



Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposin als adjudicataris en relació amb l’Administració o
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administracions de referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els corresponguin de forma directa per previsió legal.


Denunciar els actes dels que tinguin coneixement i que puguin comportar una infracció
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

31.2.- Pel que fa les obligacions en matèria d'igualtat de gènere
L'empresa adjudicatària acomplirà amb les obligacions establertes en matèria d'igualtat de gènere a
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març. per la igualtat efectiva d'homes i dones i la Llei 17/2015, de
21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes. Les empreses de més de dos-cents cinquanta
treballadors/ores hauran de disposar d'un pla d'igualtat de gènere intern, que podrà ser requerit
per l'Ajuntament d’Argentona en atenció a l'article 16 del Reglament Municipal per la igualtat de
gènere de l'Ajuntament d’Argentona. Aquesta obligació es considerarà condició especial d’execució.
31.3.- Pel que fa als mecanismes de lluita contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos
Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les
institucions europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o fora d'ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
L'empresa licitadora que hagi manifestat que té relacions legals amb paradisos fiscals haurà de
presentar, en el sobre 1 (documentació administrativa), la documentació descriptiva dels moviments
financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el Perfil
de contractant municipal de què l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

TRENTA-TRESENA.- INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ
1. Els incompliments de les obligacions contractuals en que incorri l'adjudicatari durant l'execució
del contracte, podran ésser sancionats per la Corporació, mitjançant la imposició de penalitats o
declarant la resolució del contracte
2. Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del
contractista que comportin un perjudici o una pèrdua en relació de les exigències especificades en
aquest plec.
3. Els incompliments de les obligacions contractuals en que concorri el contractista durant la
vigència del contracta, seran classificats de molt greus. greus i lleus.
a. Seran incompliments molt greus:
- La demora en l'inici o finalització de la realització dels treballs superior a 1 mes, sempre que no
existeixi una causa de força major.
- La paralització i interrupció dels treballs.
- La no utilització dels mitjans mecànics o tècnic oferts
- Els defectes en la qualitat dels materials utilitzats.
- L'incompliment de les obligacions sanitàries, laborals de la Seguretat Social.
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- La realització reiterada d'incompliments greus.
- L’incompliment de la condició especial d’execució.
b. Seran incompliments greus:
- La demora en l'inici o finalització de la realització dels treballs o lliurament dels bens superior a 2
setmanes, sempre que no existeixi una causa de força major.
- Els retards sistemàtics.
- La formulació de més de tres advertiments escrits per l'Ajuntament.
- La realització reiterada d'incompliments lleus.
c. Seran incompliments lleus aquells no previstos anteriorment i que incompleixin d'alguna
manera les condicions establertes en aquest plec i en el de clàusules tècniques i, sempre que
suposin un perjudici lleu pel servei.

TRENTA-QUATRENA.- PENALITATS
1. Els incompliments de les obligacions contractuals enumerades en la clàusula anterior, facultaran
a l'Ajuntament per a la imposició de penalitats al/els guanyador/s
2. L’òrgan municipal competent per a resoldre sobre la imposició de penalitats serà l’òrgan de
contractació.
3. La imposició de penalitats requerirà, prèviament, el tràmit d’audiència a l'empresa adjudicatària.
4. Les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran les següents:
- Per incompliments molt greus, una penalitat màxima d'un 6% del pressupost adjudica t.
- Per incompliments greus. una penalitat màxima d'un 3% del pressupost adjudicat.
- Per incompliments lleus, una penalitat màxima d'un 1 o/o del pressupost adjudicat.
5. Si alguna de les faltes o omissions esmentades als apartats anteriors es reiteressin, la sanció per
cadascuna d'elles serà igual al valor inicial respectiu multiplicat pel nombre de vegades que es
reincideixi. Per a la realització de 2 incompliments molt greus, es procedirà a la resolució del
contracta, confiscació de la fiança i indemnització dels danys i prejudicis.
6. Les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran com a màxim fins
al 10% del preu del contracte. L'import de les penalitats imposades a l'empresa adjudicatària, serà
descomptat de la factura corresponent.
7. L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis que pugui tenir la
Corporació per incompliment del Contracte.

TRENTA-CINQUENA.- EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ

L'AJUNTAMENT D’ARGENTONA podrà realitzar la difusió que considerin oportuna a través
d'exposicions i publicacions de tots o part dels treballs presentats al present Concurs, citant la seva
procedència i autoria.
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Igualment, AJUNTAMENT D’ARGENTONA podrà publicar tots o part dels treballs presentats en
suport paper, digital o inclús a Internet en les mateixes condicions establertes per a l'exposició.
Argentona, desembre de 2018.

ANNEX : SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ DE LA PROPOSTA
ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER ALS SERVEIS DE RACACCIÓ DELS ESTUDIS PREVIS,
L’AVANTPROJECTE AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ AL GUANYADOR DELS POSTERIORS
CONTRACTES DE SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU DE
LES OBRES DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ARGENTONA

Nom i cognom (tal com s’identifica al DNI/NIE)

Domicili

DNI/NIE

Num.

Pis Porta

Telèfon mòbil

Telèfon

Població

Correu electrònic
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Vull rebre notificació electrònica dels actes que es derivin del procediment en aplicació del
que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, a excepció de les publicacions del procés selectiu,
atès que aquestes es realitzaran a la Seu Electrónica. A tal efecte fac1hto en aquesta
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon m6bil (on rebreu per SMS un numero de PIN que
us permetrà accedir al document)

Equip integrat per (indicar titulació i grau de col·laboració i signatures de cada membre de l’equip):

-

Informats del "Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de la proposta
arquitectònica que serveixi de base per als serveis de redacció dels estudis previs, l'avantprojecte
així com la possible adjudicació al guanyador dels posteriors contractes de serveis relatius a la
redacció del projecte basic i projecte executiu de la biblioteca d’Argentona", convocat per
l'Ajuntament d’Argentona, manifestem:
- Que posseïm plena capacitat per a obrar
- Que coneixem i acceptem totalment les bases aprovades per a regir el concurs. Que cap dels
participants esta sotmès a cap de les causes d’incompatibilitat establertes en la legislació vigent.
ni en les presents bases.
- Que complim amb la solvència tècnica, professional i econòmica requerida.
- Que no estem incursos en cap de les circumstancies de prohibició de contractar amb
l'administració pública, previstes en l'art. 60 del Real Decret 3/2011. el qual regula el Text refós de
la llei de contractes del sector públic.
En conseqüència sol·licitem ser inscrits a l’esmentat concurs.
(Població i data) (Signatura del/de la declarant) (Segell de l’empresa)
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ANNEX S1.1: DECLARACIÓ D’EQUIP I SOLVÈNCIA TÈCNICA
(A INSERIR AL SOBRE 1)

L’administració es reserva el dret de verificar l’autoria de les obres i/o projectes sol·licitant als
promotors i/o autors la documentació acreditativa que estimi oportuna.
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EQUIP TÈCNIC DESTINAT A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE AIXÍ
COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ AL GUANYADOR DELS POSTERIORS CONTRACTES DE SERVEIS
RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU PER LA NOVA BIBLIOTECA
MUNICIPAL D’ARGENTONA

CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA
ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER ALS SERVEIS DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE
AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ AL GUANYADOR DELS POSTERIORS CONTRACTES DE
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU PER LA NOVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ARGENTONA
LICITADOR:
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En <nom del tècnic>, amb DNI <núm. de DNI>, <nom de la titulació>, col·legiat/ada número <núm.
de col·legiat>, del Col·legi <nom del col·legi>:

DECLARA/EN:
De conformitat amb el que s’assenyala a les bases del Concurs de Projectes amb intervenció de
jurat per a la selecció d’una proposta arquitectònica que serveixi de base per a la redacció de
l’avantprojecte així com de la possible adjudicació al guanyador dels posteriors contractes de
serveis relatius a la redacció del Projecte bàsic i el Projecte executiu per la Biblioteca, arxiu i radio
municipals d’Argentona,
Que en cas de resultar adjudicatari del contracte l’equip proposat és el següent:
- Arquitecte autor de l’avantprojecte:

- Tècnic especialista en estructures:

- Tècnic especialista en instal·lacions de l’edificació:

- Tècnic especialista en estudi de costos i pressupost:

- Tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica:

I la solvència requerida per a l’equip de col·laboradors s’acredita a continuació:

1. Autor de l’avantprojecte:
Nom

Titulació
Arquitecte

Nom de l’obra
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos

Superfície

Any construcció

Pressupost

Document d’acreditació
autoria (Annex 1)

2. Tècnic especialista en estructures:
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Nom

Titulació

Nom de l’obra
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos

Superfície

Any construcció

Pressupost

Document d’acreditació
autoria (Annex 2)

3. Tècnic especialista en instal·lacions de l’edificació:
Nom

Titulació

Nom de l‘obra
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos

Superfície

Any construcció

Pressupost

Document d’acreditació
autoria (Annex 3)

4. Tècnic especialista en costos i pressupost:
Nom

Titulació

Nom de l’obra
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos

Superfície

Any construcció

Pressupost
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Document d’acreditació
autoria (Annex 4)

5. Tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica:
Nom

Titulació

Nom del projecte
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos

Superfície

Any construcció

Pressupost

Document d’acreditació
autoria (Annex 5)

En conseqüència sol·licitem ser inscrits a l’esmentat concurs.
(Població i data) (Signatura del/de la declarant) (Segell de l’empresa)
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ANNEX S2.1: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EXPERIÈNCIA
(A INSERIR AL SOBRE 2)

L’administració es reserva el dret de verificar l’autoria de les obres i/o projectes sol·licitant als
promotors i/o autors la documentació acreditativa que estimi oportuna.
ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXPERIÈNCIA DEL/S AUTORS DE L’AVANTPROJECTE

CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA
ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER ALS SERVEIS DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE
AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ AL GUANYADOR DELS POSTERIORS CONTRACTES DE
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU PER LA NOVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ARGENTONA
LICITADOR:

En <nom del tècnic>, amb DNI <núm. de DNI>, <nom de la titulació>, col·legiat/ada número <núm.
de col·legiat>, del Col·legi <nom del col·legi>:
En cas que es presentin més d’un autor, copiar altra vegada el paràgraf amb les dades de l’altre
autor.
DECLARA/EN:
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De conformitat amb el que s’assenyala a les bases del Concurs de Projectes amb intervenció de
jurat per a la selecció d’una proposta arquitectònica que serveixi de base per a la redacció de
l’avantprojecte així com de la possible adjudicació al guanyador dels posteriors contractes de
serveis relatius a la redacció del Projecte bàsic i el Projecte executiu per la nova Biblioteca municipal
d’Argentona,

Que la selecció de les obres finalitzades i/o projectes lliurats en els darrers 10 anys que a
continuació es relacionen han estat redactats pel/s sotasignat/s en condició d’autor/s:
1.

Obres finalitzades i/o projectes lliurats en els darrers 10 anys que els autors presenten per a ser
valorats per al criteri “Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica” (no s’acceptaran llistats
amb més de 3 obres i/o projectes):

Nom del projecte
executiu o obra núm. 1
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o
construcció

Pressupost (PEM)

Superfície construïda

Qualificació energètica

Nom del projecte
executiu o obra núm. 2
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o
construcció

Pressupost (PEM)

Superfície construïda

Qualificació energètica

Nom del projecte
executiu o obra núm. 3
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o

Pressupost (PEM)
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construcció
Superfície construïda

Qualificació energètica

2. Obres finalitzades i/o projectes lliurats en els darrers 10 anys que els autors presenten per
a ser valorats per al criteri “Experiència de l’autor del projecte en redacció de projectes
similars als de l’objecte del concurs” (no s’acceptaran llistats amb més de 3 obres i/o
projectes. Es pot repetir alguna o totes les consignades a l’apartat 1):

Nom del projecte
executiu o obra núm. 1
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o
construcció

Pressupost (PEM)

Superfície construïda

Qualificació energètica

Nom del projecte
executiu o obra núm. 2
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o
construcció

Pressupost (PEM)

Superfície construïda

Qualificació energètica

Nom del projecte
executiu o obra núm. 3
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o
construcció

Pressupost (PEM)

Superfície construïda

Qualificació energètica
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3. Obres finalitzades i/o projectes lliurats en els darrers 10 anys que els autors presenten per
a ser valorats per al criteri “Experiència en elaboració de projectes d’edificis energèticament
eficients” (no s’acceptaran llistats amb més de 2 obres i/o projectes. Es pot repetir alguna o
totes les consignades a l’apartat 1 o 2):

Nom del projecte
executiu o obra núm. 1
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o
construcció

Pressupost (PEM)

Superfície construïda

Qualificació energètica

Nom del projecte
executiu o obra núm. 2
Nom de l’autor/s
Propietari o promotor
Emplaçament
Ús/usos
Any finalització o
construcció

Pressupost (PEM)

Superfície construïda

Qualificació energètica

(Població i data)
(Nom de l’autor i signatura)
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ANNEX S2.2: FITXA DESCRIPTIVA D’ACTUACIÓ CORRESPONENT ALS PROJECTES I/O OBRES
REFERENCIATS ALS APARTATS 1 I 2 DE L’ANNEX 1
(A INSERIR AL SOBRE 2)
ANNEX 2: FITXA DESCRIPTIVA D’ACTUACIÓ (en A4)
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA
ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER ALS SERVEIS DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE
AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ AL GUANYADOR DELS POSTERIORS CONTRACTES DE
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU PER LA
BIBLIOTECA, ARXIU I RADIO MUNICIPALS D’ARGENTONA
LICITADOR:

NOM ACTUACIÓ:
AUTORIA DEL PROJECTE:
Projecte o obra, finalitzada l’any:
Pressupost d’execució material (PEM):
Superfície construïda:
Superfície útil:
Qualificació energètica:
Altres mesures mediambientals:
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Descripció:
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ANNEX S2.3: FITXA GRÀFICA D’ACTUACIÓ CORRESPONENT ALS PROJECTES I/O OBRES REFERENCIATS
ALS APARTATS 1 I 2 DE L’ANNEX 1
(A INSERIR AL SOBRE 2)

ANNEX 3: FITXA GRÀFICA D’ACTUACIÓ (en A3)

Nom actuació

Espai per a plànols i imatges

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

ANNEX S2.4: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’ACTUACIÓ
CORRESPONENT ALS PROJECTES I/O OBRES REFERENCIADES A L’ANNEX 1, APARTAT 1.3
(A INSERIR AL SOBRE 2)
L’administració es reserva el dret de verificar l’autoria de les obres i/o projectes sol·licitant als
promotors i/o autors la documentació acreditativa que estimi oportuna.
ANNEX 4: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’ACTUACIÓ
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA
ARQUITECTÒNICA QUE SERVEIXI DE BASE PER ALS SERVEIS DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE
AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ AL GUANYADOR DELS POSTERIORS CONTRACTES DE
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU PER LA
BIBLIOTECA, ARXIU I RADIO MUNICIPALS D’ARGENTONA
LICITADOR:

NOM ACTUACIÓ:
AUTORIA DEL PROJECTE:
Projecte o obra, finalitzada l’any:
Pressupost d’execució material (PEM):
Superfície construïda:
Superfície útil:
Qualificació energètica:
De projecte:__________________

D’obra acabada:__________________

Entitat de certificació:
ICAEN □

Equivalent a l’ICAEN en altres països o comunitats autònomes □
Indicar quin:________________________________________

Altres entitats reconegudes:
LEED □

BREEM □

DGNB □

Altres (indicar quines): __________

Nivell d’acreditació:
ETIQUETA

□

REGISTRE ICAEN

□

SEGELL

Numero de registre de l’etiqueta:__________________

□

Altres (indicar quins)

□

______________________
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