ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES NÚMERO 3, CONTENIDORS DE LA IDENTITAT
DELS CONCURSANTS PRESENTATS AL “CONCURS DE PROJECTES DELS
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE LA
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SÓLLER I L’AMPLIACIÓ DE L’EQUIPAMENT
EXISTENT A LA MATEIXA PLAÇA, AL BARRI DE PORTA, AL DISTRICTE DE NOU
BARRIS, A BARCELONA, AIXÍ COM POSSIBLE ADJUDICACIÓ DELS POSTERIORS
TREBALLS RELATIUS A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ (ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, PROJECTE EXECUTIU I
ASSISTÈNCIA D’AUTOR EN OBRA), AIXÍ COM ELS TREBALLS RELATIUS A LES
OBRES D’EDIFICACIÓ (PROJECTE BÀSIC, LLICÈNCIA AMBIENTAL, ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, PROJECTE EXECUTIU, PROJECTE
D’INSTAL•LACIONS, CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, DIRECCIÓ D’OBRA I LIQUIDACIÓ
D’OBRA) – 055.1619.046”:

A Barcelona, el dia 19 de desembre de 2016, a les 13.00 hores, a la seu
pública municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals SA, carrer
compareixen el Sr. Guillem Martín Mosquera, Secretari del Jurat del concurs
a l’efecte de procedir a l’obertura dels sobres número 3, contenidors de la
autors de les propostes.

de l’empresa
Bolívia 105,
de referència
identitat dels

Amb caràcter previ a l’inici de l’acte el Secretari informa:
Primer.- Que en data 29 de novembre de 2016, el Jurat del concurs de referència va
emetre dictamen i es va donar per finalitzades les tasques d’anàlisi i valoració de les
propostes presentades, ordenant les mateixes de major a menor puntuació d’acord amb el
quadre que s’adjunta, amb els següents resultats:

nº oferta
3
1
10
11
6
4
13
5
19
16
17
20
15
12
7
18
2
14
9
8

Licitador
BIÒTOP
CO-CREANT LA PLAÇA
PORTA
LIMITLESS
PARC OBERT
AIXÒ ÉS MEL
PORTA OBERTA (2)
LOOP
FEM PLAÇA
PORTA DE LLUM
PORTA (2)
RED·WOOD
BELLESA RESILINET
PORTA OBERTA
"PLAÇA SÓLLER, OBERTA DIÀFANA, ACCESSIBLE,
PASSEJABLE, EQUIPADA"
LENOTRE
REOBERT AL PÚBLIC
PARADÍS
LAU
SOL SÓLLER

OFERTA TÈCNICA
max. 100 punts
90,00
83,00
78,00
77,00
69,00
68,00
65,00
63,00
60,00
59,00
59,00
58,00
57,00
57,00
56,00
54,00
53,00
50,00
43,00
42,00
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Segon.- Que el Jurat ha decidit concedir una menció especial a la proposta PARC OBERT
(presentada com a proposta 6), la qual, sense haver estat escollida com a la millor, ha
generat el major nombre de discussions i debats en el si del Jurat, tant pel seu atreviment
com pel seu rupturisme.
Tercer.- Que en data 15 de desembre de 2016 es va comunicar a tots els interessats que
van presentar sobre 1 la valoració de les diferents propostes presentades, remetent-se
mail personal a cadascun, així mateix es va publicar anunci a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Així mateix el Secretari informa que no resulta essencial pel tràmit d’adjudicació
conèixer la identitat de les propostes no premiades, raó per la qual, en el seu cas, aquest
tràmit es podrà fer en un moment posterior. I és en el dia d’avui que s’obren els sobres
núm. 3 de les cinc propostes millor classificades i de la proposta amb menció proposada
pel Jurat així com, aquelles propostes que els licitadors així ho han sol·licitat.
Cinquè.- El Secretari manifesta que en la mesura que el Jurat ha finalitzat la seva tasca,
havent donat difusió de la mateixa, i que s’ha preservat el caràcter anònim de les
propostes, donant compliment de forma fefaent a allò previst a l’art. 188.6 del TRLCSP, és
procedent rebel·lar les identitats de les propostes premiades i de la menció.
Sisè.- El Secretari presenta els sobres número 3 de totes les propostes, entre les que
identifiquen i separen les guanyadores i la que té menció, mostrant que es troben tancats, i
posa a disposició dels assistents la comprovació d’aquest fet en totes les propostes,
incloent aquelles que no seran obertes.
Els assistents donen fe que els sobres de referència es troben tancats.
Setè.- El Secretari inicia el tràmit d’obertura del sobre número 3, contenidor de la
identificació de les ofertes premiades i de la proposta amb menció:

- Primera posició com la guanyadora del concurs: proposta número 3, amb lema
BIÒTOP, que es correspon a:
BARRIO PERAIRE ARQUITECTES, SCP

- Segona posició: proposta número 1, amb lema correspon a:

CO-CREANT LA PLAÇA, que es

Javier Fernández Ponce

- Tercera posició: proposta número 10, amb lema - PORTA, que es correspon a:
UTE SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP - NITIDUS ARQUITECTES, SLP
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- Quarta posició: proposta número 11, amb lema - LIMITLESS, que es correspon a:
UTE ISABEL BENNASAR FELIX - CORINA DINDAREANU

- Cinquena posició i proposta amb menció: proposta número 6, amb lema - PARC
OBERT, que es correspon a:
BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, S.L.P.

Finalment, el Secretari mostra els restants sobres número 3 i informa que les identitats
dels restants ofertants podran ser rebel·lades en un moment posterior, sense que en cap
cas afecti a les que hagin manifestat la seva voluntat de mantenir l’anonimat. Els sobres
número 3 d’aquestes propostes seran destruïts en el termini d’un mes per tal de garantir el
caràcter anònim.
Després de l’obertura, es conclou l’acte amb la signatura dels compareixents.

A Barcelona a 19 de desembre de 2016

CPISR-1 C
Guillem
Martín
Mosquera

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Guillem Martín Mosquera
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Barcelona d'Infraestructures
Municipals SA, ou=Direcció de serveis
jurídics i contractació, ou=Serveis Públics
de Certificació CPISR-1 amb càrrec,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecAL (c)05, sn=Martín
Mosquera, givenName=Guillem,
title=Cap de Serveis Jurídics,
serialNumber=38104847B, cn=CPISR-1 C
Guillem Martín Mosquera
Fecha: 2016.12.20 15:50:04 +01'00'

3

