PLEC DE BASES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS DE PROJECTES
D’ARQUITECTURA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DEL “CENTRE OBERT
D’ARQUITECTURA DE BARCELONA”

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquestes bases tenen per objecte regular el present concurs de projectes d’arquitectura amb
intervenció de Jurat, amb la finalitat de seleccionar la proposta arquitectònica que, per la seva
qualitat, valors tècnics, funcionals, arquitectònics, culturals, d’arquitectura i salut, d’accessibilitat i
mediambientals, obtingui major puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació i sigui, per tant,
considerada la millor i més idònia per a la creació del “CENTRE OBERT D’ARQUITECTURA DE
BARCELONA”.
Per a la selecció de la proposta guanyadora es constituirà un Jurat integrat pels membres indicats a
la Base número 5, l’actuació del qual es portarà a terme en dos fases, d’acord amb l’establert al
present Plec. En una primera fase es valoraran les propostes presentades en base als criteris de
selecció convidant als VUIT (8) equips amb millor puntuació a una segona fase. La proposta que
obtingui la millor puntuació en base als criteris d’adjudicació en aquesta segona fase, serà
l’adjudicatària del contracte.
L’equip guanyador rebrà l’encàrrec dels treballs que es descriuen en el present plec de bases, que
s’encarregaran i executaran per fases. El projecte bàsic s’encarregarà de tot l’àmbit, mentre que el
projecte executiu, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut i direcció de les obres,
s’encarregaran per fases successives. La distribució dels treballs entre les diferents fases serà
definida pel COAC en funció de les característiques de la proposta guanyadora i les condicions de
disponibilitat pressupostària.
Les propostes hauran de referir-se a la planta segona, la coberta de la planta primera, la planta
primera, l’altell, la planta baixa i plantes soterrades intermitges de l’edifici de Plaça Nova.
No queden inclosos dins el concurs els espais destinats al Bar Restaurant ni la Cooperativa Jordi
Capell de la planta segona soterrada.

2. PREU DEL CONTRACTE
Els honoraris totals que correspondran a l’adjudicatari del contracte són els que s’indiquen a
continuació:
Projecte Bàsic (35%): 33.383,00 euros més IVA
Projecte Executiu (30%): 28.614,00 euros més IVA
Estudi de Seguretat i Salut: inclòs dins els honoraris del Projecte Bàsic.
Coordinació de Seguretat i Salut (5%): 4.769,00 euros més IVA
Direcció de les Obres (25%): 23.845,00 euros més IVA
Liquidació de les obres (5%)= 4.769,00 euros més IVA
TOTAL: 95.380,00 euros més IVA
L’encàrrec del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut, la coordinació de seguretat i salut i
la corresponent direcció d’obres, es durà a terme per fases, que es definiran en funció de les
característiques de la proposta guanyadora i de la disponibilitat pressupostària del COAC.
A tots els imports anteriors caldrà afegir els impostos que resultin d’aplicació, i en concret,
l’Impost sobre el Valor Afegit.
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El guanyador del concurs percebrà la quantitat de 5.000 euros prevista com a compensació per
als treballs presentats en la segona fase a compte dels honoraris professionals de l’encàrrec.
Així mateix, al moment de la signatura del contracte percebrà el cobrament del 30% dels
honoraris corresponents al Projecte Bàsic i Estudi de Seguretat i Salut, un cop descomptat
l’esmentat pagament de 5.000 euros. Al moment d’entrega del Projecte Bàsic definitiu i l’Estudi
de Seguretat i Salut, es procedirà al pagament del 70% restant.
El pagament dels honoraris corresponents als projectes executius a desenvolupar per fases,
s’abonaran de conformitat amb els anteriors percentatges. Un 30% al moment de formalitzar-se
l’encàrrec o petició del projecte executiu de la fase de què es tracti, i un 70% al moment d’entrega
de la versió definitiva del document.
Els honoraris corresponents es determinaran en funció de l’entitat proporcional de cadascuna de
les fases que es defineixin.
La direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut de cadascuna de les fases, s’abonarà
mensualment, havent-se de dividir el seu import pel nombre de mensualitats previst per a la
durada de cadascuna d’elles.
El 5% corresponent a la liquidació de les obres s’abonarà un cop s’hagi practicat aquest tràmit
respecte de cadascuna de les fases que s’executin.

3. PRIMERA FASE: SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
A la primera fase es presentaran els SOBRES 1 i 2 segons es preveu a continuació. El SOBRE 1
contindrà la documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i la solvència exigida per a participar
en el present concurs. El SOBRE 2 contindrà la documentació que indica aquest plec, en base a la
que el Jurat escollirà els equips a convidar a la segona fase.
3.1 SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el present concurs de projectes serà necessari emplenar la sol·licitud de participació
que s’adjunta com a Annex número 1.
La sol·licitud de participació i la documentació que s’hagi d’adjuntar segons els requeriments
d’aquestes bases, es presentaran a la secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC
com a molt tard el dia 21/06/2019 a les 14:00 hores.
La presentació de sol·licituds de participació implica l’acceptació incondicionada pels participants
del contingut d’aquestes bases i de la totalitat de la documentació que conforma la present
contractació, sense cap excepció o reserva.
3.2 REQUISITS GENERALS
Podran presentar sol·licituds de participació en el concurs per sí o per mitjà de representant
degudament acreditat, les persones físiques integrades o no en una unió professional o d’empresaris
i les persones jurídiques professionals, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar
i que disposin de la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Les persones físiques que es presentin han d’estar en possessió del títol d’arquitecte. Les
persones jurídiques només podran participar en aquest concurs si estan constituïdes com a
societats professionals degudament col·legiades.
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Les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte de participar en aquest
concurs, no necessiten de la formalització en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat
el contracte. Els integrants de la unió d’empresaris a constituir presentaran un document indicatiu
dels professionals que la integren, noms i circumstàncies dels professionals, titulació, la persona
que durant la vigència del contracte ha d’ostentar la plena representació de tots ells davant el
COAC, així com que assumeixen el compromís de constituir-se en unió professional cas de
resultar adjudicataris. L’esmentat document haurà d’estar signat per tots els professionals
components de la unió d’empresaris. La durada de les unions temporals d’empresaris serà
coincident amb la del contracte fins a la seva extinció. (ANNEX 2)
Cada sol·licitant no podrà presentar més d’una sol·licitud, ni tampoc podrà subscriure cap
sol·licitud en participació conjunta amb altres participants 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 de totes les sol·licituds que hagi presentat o en les que participi.
3.3 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Els participants hauran de presentar un compromís vinculant de subscripció d’una assegurança
de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior a 150.000 euros.
(inclòs dins ANNEX 1)
Per ser adjudicatari del concurs s’haurà d’acreditar la subscripció de l’assegurança de
responsabilitat civil esmentada abans de la signatura del contracte i en el termini que confereixi
el COAC al respecte.
3.4 SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
Els participants hauran de disposar del títol d’arquitecte i trobar-se degudament col·legiats com
a exercents, o d’estar-ho com a no exercents, hauran d’aportar compromís de canviar de règim
pel cas de resultar adjudicataris. (inclòs en ANNEX 1)
Les persones jurídiques que concorrin al concurs hauran d’acreditar la seva inscripció a un
Col·legi d’Arquitectes.
En el cas que l’equip guanyador no disposi de l’expertesa necessària en els següents camps,
haurà de comptar amb un assessorament especialitzat sobre les mateixes durant tota la vigència
del contracte:
-

Sostenibilitat i eficiència energètica
Aspectes acústics
Instal·lacions

3.5 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR AL SOBRE 1
El SOBRE 1 haurà de ser de format DIN A4, opac i, haurà d’identificar-se a l’exterior amb la
menció: “CONCURS DE PROJECTES D’ARQUITECTURA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DEL
“CENTRE OBERT D’ARQUITECTURA DE BARCELONA”. SOBRE 1”.
Al seu interior s’hi haurà d’incorporar la següent documentació:
-

Sol·licitud de Participació i compromís de constitució de la pòlissa de responsabilitat
d’import igual o superior a 150.000 euros pel cas de resultar adjudicatari. ANNEX 1
Compromís de constitució de UTE, si és el cas. ANNEX 2
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En el SOBRE NÚMERO 1 no es podrà incloure cap menció al LEMA de l’equip sota
risc de vulnerar l’anonimat i quedar exclòs del concurs.
3.6 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR AL SOBRE 2
El SOBRE 2 haurà de ser de format DIN A3, opac i, haurà d’identificar-se a l’exterior amb la
menció: “CONCURS DE PROJECTES D’ARQUITECTURA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DEL
“CENTRE OBERT D’ARQUITECTURA DE BARCELONA”. SOBRE 2. OPCIÓ 1 ó 2”.
Caldrà indicar a l’exterior del sobre i a continuació del títol l’OPCIÓ escollida per a participar en
el present concurs.
Al seu interior s’hi ha d’incorporar la següent documentació:
OPCIÓ 1
No es farà constar el LEMA de l’equip a l’exterior del sobre.
-

1 DIN A 3 a una cara amb una explicació succinta d’una proposta sobre l’objecte
del contracte que expressi els principals trets característics de l’estratègia a
seguir per a la implantació del “CENTRE OBERT D’ARQUITECTURA DE
BARCELONA” de conformitat amb l’enfoc que sobre el mateix recull el plec de
prescripcions tècniques adjunt. No és necessari que la proposta determini una
definició d’espais, es demana únicament un enfoc inicial de l’estratègia.
El plafó haurà d’anar degudament identificat amb el LEMA escollit per cada equip
a la part inferior dreta i s’hi haurà de fer constar una adreça de correu electrònic
anònima creada amb el lema escollit. Les característiques del LEMA, que ha de
ser inèdit, no han de permetre la identificació directa o indirecta dels arquitectes
participants.
Caldrà configurar aquesta adreça electrònica tenint en compte que les
comunicacions que s’emetin des de la mateixa no identifiquin el propietari
o autor de la mateixa i per tant, puguin vulnerar l’anonimat.

-

1 pàgina DIN A4 amb una Memòria escrita a una cara exposant els aspectes
més rellevants de la proposta/idea redactat en lletra ARIAL Mida 12 negre sobre
blanc. S’admeten imatges al DIN A4. Cal indicar el LEMA i adreça electrònica
anònima de l’equip a la part inferior dreta de la pàgina.
Tant el plafó DIN A3 com la memòria en 1 DIN A4 hauran de tractar conjuntament
els punts descrits a la Base número 3.9 com a Criteris de Selecció.

-

Un sobre opac i tancat amb el següent títol a l’exterior: “SOBRE 4. DADES
IDENTIFICATIVES del LEMA (XXXX)”. Dins el sobre s’hi haurà de fer constar
la següent declaració:
“El LEMA (xxxx) correspon a l’equip integrat pels següents membres (indicar
noms i cognoms o raó social de tots els membres de l’equip). Pel cas de no
resultar adjudicataris SÍ/NO volem mantenir l’anonimat. (assenyalar el que
correspongui)”
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Els/Les concursants no poden informar a tercers de la seva presentació al concurs, ni en
cap cas facilitar informació de quina proposta tècnica han realitzat o sota quin lema han
concorregut fins que no es faci públic el resultat del concurs. La vulneració de l’anonimat
implicarà l’exclusió automàtica del present concurs.
OPCIÓ 2
-

1 DIN A 3 a una cara amb una explicació succinta d’un projecte propi similar al
del “CENTRE OBERT D’ARQUITECTURA DE BARCELONA” en allò relatiu a la
seva condició d’espai cultural, que es trobi executat i respecte del que el
participant n’hagi estat autor o coautor del projecte, i director de les obres.
El plafó haurà d’anar degudament identificat amb el NOM I COGNOMS dels
membres de l’equip o RAÓ SOCIAL de la persona jurídica participant a la part
inferior dreta.

-

1 pàgina DIN A4 amb una Memòria escrita en una cara amb lletra ARIAL mida
12 de color negre sobre blanc exposant els aspectes més rellevants del projecte
executat escollit. S’admeten imatges al DIN A4.
Cal indicar NOM I COGNOMS dels membres de l’equip o RAÓ SOCIAL de la
persona jurídica participant a la part inferior dreta de la Memòria.

Ambdós documents hauran de tractar conjuntament els punts descrits a la Base
número 3.9 com a Criteris de Selecció.

3.7 LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS
L’Oficina de Concursos del COAC examinarà la documentació presentada i, en cas de defecte
considerat esmenable, requerirà per mitjà de correu electrònic la seva esmena. El termini
d’esmena serà de DOS (2) dies hàbils.
Un cop examinada la documentació, o bé transcorregut el temps atorgat d’esmena, es publicarà
la llista de sol·licituds admeses i excloses. La comunicació de les sol·licituds que han estat
admeses i excloses es farà mitjançant la publicació al web de concursos del COAC més
l’enviament d’una invitació a tots els equips seleccionats. Els equips de la OPCIÓ 1 rebran la
invitació al correu electrònic anònim.
3.8 REUNIÓ DEL JURAT PER SELECCIONAR ELS PARTICIPANTS A CONVIDAR A LA
SEGONA FASE
El Jurat es constituirà en el termini màxim de VINT (20) dies des de la presentació dels SOBRES
i valorarà el SOBRE 2 d’aquells equips admesos. El Jurat adoptarà les decisions amb total
autonomia i independència, puntuant als participants de manera raonada i tenint en compte
únicament els criteris indicats a l’apartat següent. Com a conseqüència de la puntuació, el Jurat
emetrà una acta signada per tots els seus membres, proposant la invitació dels VUIT (8)
concursants. Es seleccionarà als TRES (3) equips millor valorats de cadascuna de les OPCIONS
1 i 2 respectivament, més DOS (2) equips més que es considerin els següents millor valorats,
siguin de l’opció que siguin.
Pel cas que el nombre de participants al concurs fos inferior a VUIT (8) participants, el
procediment continuarà mentre concorrin com a mínim 3 equips amb una puntuació superior als
60 punts. Pel cas que els participants fossin menys de VUIT(8), el Jurat convidarà a un nombre
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igual d’equips d’una i altra opció, més el següent participant millor posicionat en el cas de nombre
imparell.
La invitació als equips seleccionats es farà a través del correu electrònic anònim que s’hagi fet
constar al plafó DIN A3 i la memòria DIN A4 o pel cas de l’OPCIÓ 2, al correu electrònic indicat
a l’ANNEX 1.
3.9 CRITERIS DE SELECCIÓ
Els CRITERIS DE SELECCIÓ en base als quals el Jurat convidarà als equips a la segona fase i
que en total sumen 100 punts, són els següents:

Criteri 1.

Estratègia d’enfoc de la idea arquitectònica exposada pels participants, ja sigui
relativa a la proposa idea sobre el present concurs o bé sobre el treball propi
executat.

Criteri 2.

Encert de l’adequació del projecte a l’emplaçament del treball, ja bé sigui relatiu
al Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona com en relació al treball propi
executat

Criteri 3.

Qualitat arquitectònica de la proposta

Per accedir a la segona fase, serà imprescindible haver obtingut una puntuació mínima de 60
punts.
4. SEGONA FASE: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Els equips convidats a la segona fase disposaran d’un termini d’almenys TRENTA (30) DIES
naturals a comptar des de la recepció de la invitació, per a presentar el SOBRE 3 amb la seva
proposta tècnica.
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3
Les propostes seran totalment anònimes i es presentaran sota el mateix lema emprat a la primera
fase per part d’aquells participants que hagin escollit l’OPCIÓ 1, i sota un lema nou, per part dels
que hagin escollit l’OPCIÓ 2.
No es permet la indicació de cap dada, element, imatge, etc., que pugui servir per identificar al/la
candidat/a autor/a de la mateixa. L’incompliment del requisit d’anonimat i la inclusió de qualsevol
dada que pugui servir per identificar l’autoria de la proposició tècnica serà motiu d’exclusió.
Els/Les candidats/es convidats presentaran el SOBRE NÚMERO 3, amb embalatge tancat i que
en el seu exterior vindrà identificat com a “CONCURS DE PROJECTES D’ARQUITECTURA
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DEL “CENTRE OBERT D’ARQUITECTURA DE
BARCELONA”. SOBRE 3 (INDICAR EL LEMA ESCOLLIT)”.
El contingut del sobre serà:
-

3 Plafons DIN A2 a una cara amb el següent contingut:
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Documentació gràfica necessària per a la definició de la proposta fent especial atenció
als aspectes que es valoren als CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, que han de quedar
clarament exposats.
La documentació gràfica inclourà plantes d’emplaçament i de distribució i alçats generals
i seccions representatives, escollint els participants aquelles que considerin més
essencials per a la millor explicació de la seva proposta.
Podran incloure’s també infografies, perspectives o qualsevol altra expressió gràfica que
expliqui la proposta i defineixin la qualitat arquitectònica a l’interior i l’exterior de la
proposta.
Tots els plafons han de dur el LEMA de l’equip a la part inferior dreta, i també, l’adreça
electrònica anònima creada expressament per al present concurs.
Memòria en 3 fulls DIN-A4 a una cara, amb la memòria descriptiva de la proposta escrita
en lletra Arial mida 12 negre sobre blanc. Totes les pàgines hauran de dur el LEMA
identificatiu de l’equip a la part inferior dreta, i també, l’adreça electrònica anònima creada
expressament per al present concurs.
** INDICACIONS PER ALS PARTICIPANTS DE L’OPCIÓ 1 en primera fase:
El LEMA i l’adreça electrònica anònima dels participants de l’OPCIÓ 1, hauran de ser els
mateixos en aquesta fase, i no hauran d’incloure sobre identificatiu dels autors de la
proposta ja que, aquest ja s’ha presentat en la primera fase i es seguirà conservant tancat
fins a l’acte públic d’obertura de sobres.
** INDICACIONS PER ALS PARTICIPANTS DE L’OPCIÓ 2 en segona fase:
Caldrà incloure un LEMA a la part inferior dreta de tota la documentació. Aquest LEMA
serà inèdit i no ha de permetre la identificació directa o indirecta dels arquitectes
participants de la proposta.
Juntament amb el lema, caldrà indicar una adreça electrònica anònima creada
expressament per al present concurs.
Caldrà configurar aquesta adreça electrònica tenint en compte que les
comunicacions que s’emetin des de la mateixa no identifiquin el propietari o autor
de la mateixa i per tant, puguin vulnerar l’anonimat.
SOBRE 4. Els participants provinents de l’OPCIÓ 2 hauran de presentar un sobre opac
i tancat amb el següent títol a l’exterior: “SOBRE 4. DADES IDENTIFICATIVES del
LEMA (XXXX)”. Dins el sobre s’hi haurà de fer constar la següent declaració:
“El LEMA (xxxx) correspon a l’equip integrat pels següents membres (indicar
noms i cognoms o raó socials de tots els membres de l’equip). Pel cas de no
resultar adjudicataris SÍ/NO volem mantenir l’anonimat. (assenyalar el que
correspongui)”
Els/Les concursants no poden informar a tercers de la seva presentació al concurs, ni en
cap cas facilitar informació de quina proposta tècnica han realitzat o sota quin lema han
concorregut fins que no es faci públic el resultat del concurs. La vulneració de l’anonimat
implicarà l’exclusió automàtica del present concurs.
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Els participants convidats a la segona fase que presentin la proposta requerida, rebran una
compensació de CINC MIL EUROS (5.000 euros) més IVA. L’adjudicatari percebrà aquesta
quantitat a compte dels honoraris de l’encàrrec.
REUNIÓ DEL JURAT PER ESCOLLIR A L’ADJUDICATARI
El Jurat adoptarà les decisions amb total autonomia i independència, puntuant les proposicions
tècniques de manera raonada i tenint en compte únicament els criteris indicats a l’apartat
següent. Com a conseqüència de la puntuació, el Jurat emetrà una acta amb els resultats del
concurs signada per tots els seus membres per mitjà de la qual classificarà les propostes
tècniques en funció de les puntuacions obtingudes, de major a menor, i escollirà la proposta
guanyadora del concurs de projectes, que serà la que obtingui la puntuació més elevada.
En aquesta reunió el Jurat acordarà la data d’obertura pública de sobres identificatius i
proclamació del resultat del concurs.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els CRITERIS D’ADJUDICACIÓ tenen assignada una puntuació màxima de 100 punts, i són els
següents:

Criteri 1.

Desenvolupament de l’estratègia en el plantejament de la proposta, en relació
amb els objectius definits al plec tècnic d’aquest concurs d’idees per al Centre
Obert d’Arquitectura de Barcelona

Criteri 2.

Relació del Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona amb la ciutat i les
persones

Criteri 3.

Versatilitat dels diferents espais

Criteri 4.

Creativitat i fàcil execució de solucions tècniques relatives al compliment
normatiu en matèria d’accessibilitat

Criteri 5.

Previsió de criteris d’eficiència energètica a la proposta

5. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El Jurat del present concurs de projectes estarà format per els següents membres:
Presidenta:
Assumpció Puig i Hors, Degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Vocals:
Josep Ferrando i Bramona, Vocal de Cultura de la Junta de Govern del COAC
Sandra Bestraten i Castells, Presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC
Eva Serrats i Luyts, membre del Comitè de Direcció de la Cooperativa Jordi Capell
Anna Ramos i Sanz, arquitecta i Directora de la Fundació Mies Van der Rohe
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Marc Aureli i Santos, arquitecte i Director de serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni
de la Gerència adjunta d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona
Eugeni Bach i Triadó, arquitecte de reconegut prestigi designat pel COAC
Jordi Badia i Rodriguez, arquitecte de reconegut prestigi designat pel COAC
Piet Eckert, arquitecte de reconegut prestigi designat pel COAC
Secretària: una assessora jurídica de l’Oficina de Concursos del COAC, amb veu i sense vot.

6. INCOMPATIBILITATS I DEURE D’ABSTENCIÓ
Es consideraran incompatibilitats específiques per a participar en aquest concurs, les següents:
-

Els membres de la Junta de Govern del COAC i de totes les Juntes Directives de
les Demarcacions.
Els membres del Jurat i les persones que hagin intervingut en la redacció del
Plec de Bases Administratives i el plec de Prescripcions Tècniques.
Qui tingui, amb els anteriors, relacions familiars per consanguinitat fins al quart
grau i afinitat fins al segon grau.
Qui es trobi associat o mantingui una col·laboració professional actual amb els
anteriors.

Els participants no podran establir cap tipus de relació professional amb els membres del Jurat
durant el període de celebració del concurs i fins la proclamació pública dels resultats.

7. INFORMACIÓ I CONSULTES
Els participants poden obtenir informació sobre el concurs i resoldre els dubtes que els hi puguin
sorgir en quant a la interpretació de les bases i/o el funcionament del concurs a l’adreça electrònica:
infoconcursos@coac.net i també al telèfon 93.306.78.23.

8. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DEL CONCURS
La Junta de Govern del COAC recollirà el resultats del concurs i la classificació de les propostes
tècniques, segons l’acta del Jurat. Així mateix, declararà com a guanyador del concurs i adjudicatari
de l’encàrrec al primer classificat.
Al candidat que hagi resultat guanyador del concurs se’l requerirà perquè, dins del termini de DEU
(10) DIES hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, presenti
pòlissa de responsabilitat civil amb una quantia mínima de 150.000 euros.
Pel cas que el guanyador hagi concorregut sota compromís de constituir una UTE, caldrà que es
presenti el document de constitució de la unió temporal també dins el termini esmentat.
Un cop rebuda la documentació de referència es procedirà a la formalització del corresponent
contracte de prestació de serveis.

9. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els treballs presentats romandran de la propietat intel·lectual dels seus autors, si bé els
participants cedeixen al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya els drets d'explotació, reproducció,
publicació i exposició relatius al material presentat al present concurs de projectes a fi que el COAC
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pugui realitzar difusió de la celebració del present concurs a través dels seus mitjans de
comunicació habituals.

Barcelona a 17 de maig de 2019
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ANNEX 1.- SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE PROJECTES PER A LA
REFORMA DE DETERMINATS ESPAIS DE LA SEU DEL COAC A PLAÇA NOVA.
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar), col·legiat al Col·legi
d’Arquitectes de (indicar) amb el número (indicar)
Telèfon de contacte (indicar)
Correu electrònic de contacte (indicar)
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar), col·legiat al Col·legi
d’Arquitectes de (indicar) amb el número (indicar)
Telèfon de contacte (indicar)
Correu electrònic de contacte (indicar)
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar), col·legiat al Col·legi
d’Arquitectes de (indicar) amb el número (indicar)
Telèfon de contacte (indicar)
Correu electrònic de contacte (indicar)

En cas de persones jurídiques, indicar: Raó social i número fiscal identificatiu de la societat, nom
i cognoms del legal representant i títol que l’habilita per a representar la societat (per ex:
escriptura pública de nomenament de càrrecs). Cal indicar a quin col·legi professional es troba
col·legiada la societat.
(Afegir tants membres com components)
Tots els membres de l’equip identificats anteriorment SOL·LICITEM participar al Concurs de
projectes per a la Reforma de determinats espais de la seu del COAC a Plaça Nova, i declarem
responsablement:
-

Que ens trobem col·legiats en el següent Col·legi d’Arquitectes (INDICAR) en modalitat
exercent, o en tot cas, ens comprometem a trobar-nos en modalitat exercent pel cas de
resultar guanyadors.
No trobar-nos subjectes a cap causa d’incompatibilitat
Que l’autoria única i original de la proposta presentada al present concurs és de la nostra
propietat i ha estat creada expressament per a la present convocatòria

DESIGNEM com a INTERLOCUTOR del nostre equip a: (NOM I COGNOMS)
I ens COMPROMETEM a:
1. Presentar una pòlissa de responsabilitat civil a nom de tots els components de l’equip
amb una cobertura mínima de 150.000 euros pel cas de resultar adjudicataris
De tot el que en deixem constància a XXXX de XXXX de XXXXX.
Signatura de tots els components de l’equip degudament identificats,
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ANNEX 2.- COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ DE UTE

(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar), col·legiat al Col·legi
d’Arquitectes de (indicar) amb el número (indicar)
Telèfon de contacte (indicar)
Correu electrònic de contacte (indicar)
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar), col·legiat al Col·legi
d’Arquitectes de (indicar) amb el número (indicar)
Telèfon de contacte (indicar)
Correu electrònic de contacte (indicar)
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar), col·legiat al Col·legi
d’Arquitectes de (indicar) amb el número (indicar)
Telèfon de contacte (indicar)
Correu electrònic de contacte (indicar)
(NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar), col·legiat al Col·legi
d’Arquitectes de (indicar) amb el número (indicar)
Telèfon de contacte (indicar)
Correu electrònic de contacte (indicar)

En cas de persones jurídiques, indicar: Raó social i número fiscal identificatiu de la societat, nom
i cognoms del legal representant i títol que l’habilita per a representar la societat (per ex:
escriptura pública de nomenament de càrrecs). Cal indicar a quin col·legi professional es troba
col·legiada la societat.
(Afegir tants membres com components)
Tots els membres de l’equip identificats anteriorment ENS COMPROMETEM a constituir
legalment i dins el termini conferit pel COAC, una UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES amb els
components anteriorment esmentats, pel cas de resultar adjudicataris en el present concurs, i a
mantenir-la fins a l’extinció del contracte adjudicat. Així mateix, nomenem com a interlocutor de
tots nosaltres a (NOM I COGNOMS) major d’edat, titular del DNI número (indicar).
De tot el que en deixem constància a XXXX de XXXX de XXXXX.
Signatura de tots els components de l’equip degudament identificats,
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