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BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA 
CORSINI DE TARRAGONA.  

 

1. INTRODUCCIÓ 

La Plaça Corsini, com a centre neuràlgic del comerç, la dinamització comercial, 
l’activitat cultural, de lleure i últimament també com a punt referencial de la petita 
restauració, necessita un punt d’humanització, per donar-li a aquesta plaça recentment 
renovada, un detall final que la complementi a fi de donar un millor servei a la 
ciutadania. 

La plaça Corsini és un indret on s’hi acullen activitats econòmic – culturals i on, a més 
a més, s’hi compagina aquesta activitat amb les terrasses dels bars de l’entorn i la 
necessitat de la pròpia ciutadania de poder gaudir de l’espai. 

Actualment la plaça Corsini acull el mercadet dels dimarts i dijous i els caps de setmana 
hi acull diferents fires, mostres, actes culturals i socials que poden gaudir de l’espai 
diàfan que aquesta plaça disposa. 

Però és una realitat que actualment la plaça no deixa de ser un espai dur, amb una 
carència evident d’espais d’ombra on els ciutadans que no volen gaudir d’una terrassa, 
puguin disposar d’un espai d’ombra o gaudir amb la frescor de més vegetació. 

 

2. OBJECTE 

L’Objecte d’aquest concurs és la selecció d’una proposta d’humanització de la plaça 
Corsini elaborada per un arquitecte o grup d’arquitectes, per tal d’aconseguir els 
objectius senyalats al punt 2.1 d’aquestes bases. Amb la previsió de que el guanyador 
rebi amb posterioritat l’encàrrec de  redacció del projecte d’execució i estudi bàsic de 
seguretat i salut; direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut. 
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2.1. OBJECTIUS  

ESPIMSA amb aquest concurs, pretén assolir els següents objectius: 

- Humanitzar la plaça Corsini i el seu entorn. 

- Complementar les accions que el projecte de “ l’Illa Corsini” pugui arribar a 
dur a terme. 

- Aportar espais d’ombra i descans a la ciutadania 

- Aconseguir espais més frescos i agradables. 

- Disposar d’un espai compatible amb els mercadets, les fires, les activitats, 
culturals, socials i esportives que si estan duent a terme en l’actualitat. 

Nota: Aquest plec no està contemplat dins el marc actual de la pandèmia 
COVID 19, ja que és evident que en l’actualitat queden molt reduïdes les 
activitats a la pròpia plaça. La idea plantejada és la d’aconseguir solucions de 
futur. 

3. CONDICIONANTS TÈCNICS DE LA PROPOSTA A PRESENTAR: 
 

- La proposta constructiva, no podrà suposar un PEC superior als 95.000 € 

- A sota de l’àmbit d’actuació de la plaça Corsini hi ha un aparcament, això 
complica les solucions constructives de fonaments o zones de vegetació. 

- Els elements proposats hauran de tenir una volada superior als 4,5m  i 
facilitar el muntatge de les parades i camions dels mercadets 

- La proposta haurà de ser compatible i respectuosa amb l’entorn, 
principalment amb la compatibilitat visual amb la façana del Mercat Central. 

- Es poden aprofitar els fonaments existents que es varen fer en el seu moment 
per previsió d’una possible pèrgola. (veure plànols Annex II) 

- La proposta haurà de tenir el compte el projecte d’activitat del mercadet de 
la plaça Corsini i la ordre VIV/ 561/2010, principalment per no entorpir 
l’accessibilitat dels vianants ni les accions d’emergència que hagin de dur a 
terme els bombers.(veure plànols Annex II) 

- S’haurà de preveure les diferents accions meteorològiques extremes que 
pateix la plaça (vent i fort impacte del sol en moments determinats del dia). 

- La plaça te una sobrecàrrega d’ús de 2.000 kg/m2 
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- S’adjuntà plànol CAD de la plaça, amb situació fonaments, serveis i 
distribució de parades en PDF. 

4. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 

L’àmbit de l’actuació queda delimitat principalment a la plaça Corsini (Veure plànol 
Annex II), però s’admetran també propostes que contemplin accions secundaries fora 
d’aquest àmbit i sempre que estiguin dins la nova urbanització de l’entorn del Mercat 
Central (Carrers Colom, Reding i Governador Gonzalez). 

5. ENTITAT CONVOCANT 

L’entitat convocant del concurs és ESPIMSA. 

6. OBJECTE DE L’ENCÀRREC POSTERIOR A LA SELECCIÓ I IMPORT DELS 
HONORARIS 

6.1. Sense perjudici dels premis que s’estableixen, es preveu que al concursant que 
sigui declarat guanyador segons el disposat a aquestes bases, rebrà l’encàrrec de 
realització dels treballs de:  
- redacció del projecte d’execució i estudi bàsic de seguretat i salut. 
- direcció de l’obra. 
- coordinació de seguretat i salut. 

 
El termini de presentació del projecte serà de 3 mesos des de la formulació de 
l’encàrrec. 

6.2. L’import dels honoraris per l’execució de l’encàrrec es fixen en la quantitat de 
12.000 € (IVA exclòs), desglossats de la següent forma: 

1. Projecte d’execució i estudi bàsic de seguretat i salut............. 6.000 € 
2. Direcció de l’obra......................................................................5.000 € 
3. Coordinació de seguretat i salut...............................................1.000 € 

 
6.3. El present concurs contempla el pagament de contraprestacions econòmiques als 
concursants que resultin guanyadors dels tres primers premis del concurs:  

.- El guanyador del concurs rebrà una compensació econòmica de 1.500 €.  

Aquest import tindrà caràcter de pagament a compte dels honoraris per la realització 
de les tasques de redacció del projecte d’execució  i estudi bàsic de seguretat i salut, 
direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut, que finalment s’encarreguin, i es 
deduiran d’aquests.  
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.- El segon guanyador tindrà una compensació econòmica de 1.500 €,  

.- El tercer guanyador tindrà una compensació de 1.000 €. 
 
 
6.4. ESPIMSA, es reserva el dret d’anul·lar l’encàrrec del projecte al guanyador, 
si per les raons conjunturals o de necessitats estratègiques d’ESPIMSA es dona 
el cas de no poder-se executar en un futur pròxim llur solució constructiva. En 
aquest cas el guanyador rebrà una compensació addicional de 500 €. 
 

7.- VALOR ESTIMAT. 

El valor estimat és de 14.500 €. (IVA exclòs) 

Per al càlcul es té en compte al valor estimat de l’encàrrec posterior a la selecció, més 
els premis als participants.  

 
8.- PUBLICACIÓ. 
 
Les bases es publicaran  a la pàgina web d’ESPIMSA, i es donarà difusió del 
concurs des de el COAC i des de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
 
9. COMUNICACIONS AMB L’ENTITAT CONVOCANT 
 
Els participants s’hauran de crear un perfil i correu nou de gmail per tal de 
comunicar-se amb ESPIMSA i que alhora servirà de LEMA del participant.  
Ha de consistir en una adreça de correu electrònic operativa i funcional i no ha 
de contenir dades identificatives de les persones que presentin la proposta, als 
efectes de garantir l’anonimat de les mateixes. 
L’adreça ha de constar de dues parts que ha d’estar separades pel caràcter @, 
la primera el nom d’usuari, que serà el LEMA del participant, i la segona el domini 
(gmail). 
Exemple d’adreça = estimocorsini@gmail.com 
Aquesta adreça de correu electrònic, a banda de constituir el LEMA, s’utilitzarà 
per les notificacions i comunicacions que es considerin oportunes fer als 
licitadors.  
Per aquest motiu s’ha d’evitar que es pugui identificar l’usuari del compte i que 
en els peus de signatura consti cap referència a l’equip o arquitecte que els pugui 
identificar.  
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10. ACLARIMENT DE DUBTES 
 
Els arquitectes o grups d’arquitectes interessats, a través de l’adreça de correu 
electrònic que hauran creat en base a la clàusula 9,  podran formular consultes 
en relació amb aquestes bases que es respondran per escrit i es publicaran al 
perfil del contractant.  

Les consultes es poden enviar al correu d’ESPIMSA: info@espimsa.cat 

En cap moment, al realitzar la consulta, els participants podran fer referència al 
nom de l’arquitecte ni identificar-lo de cap forma. 
En cas que algú ho faci, la proposta que presenti quedarà exclosa del concurs.   
 
11.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
11.1.-  El termini de presentació de propostes serà de 20 dies hàbils des de la 
publicació de les bases al perfil del contractant d’ESPIMSA. 
(www.ESPIMSA.cat) 
11.2.- Es posarà a disposició dels participants arxius CAD i PDF a la pàgina web 
d’ESPIMSA, al seu perfil del contractant. 
11.3.- Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació 
incondicionada per part dels participants del contingut de les presents bases. 
11.4- Els participants, presentaran la seva proposta en un sobre tancat amb 
el contingut que s’especificarà al punt 11.5., al qual només podrà figurar el 
nom de la convocatòria (CONCURS DE PROJECTES PER LA 
HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA).  
 
El sobre es presentarà de dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 
hores,  a les Oficines d'Espimsa (Passatge Cobos 4, 43001 Tarragona).  
 
Es podrà fer ús del servei de missatgeria. 
Qualsevol de les formes de presentació ha de garantir l’anonimat del remitent-
participant. El sobre no estarà identificat amb el nom de l’arquitecte ni amb el 
LEMA. En cas contrari, comportarà l’exclusió. 
 
Donat que la licitació s’efectua mitjançant LEMA i amb la finalitat de garantir 
l’anonimat dels participants les proposicions no es podran presentar per correu 
postal. 
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No serà admesa cap proposta un cop finalitzat el termini atorgat.  
 
11.5- A l’interior del sobre hi hauran dos sobres A i B, també tancats, a 
l’exterior de cada un dels quals només haurà de constar: 
 
.- Sobre A, o sobre B, segons correspongui. 
 
.- El lema/correu.  

.- la referència a les presents bases: CONCURS D’IDEES PER LA HUMANITZACIÓ DE 
LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA.  

A l’interior dels sobres hauran de constar el següent:  

SOBRE A. Documentació tècnica 

Esquema/Idea-Proposta en un plafó rígid, d’aproximadament 5mm de gruix, DIN 
A3, format horitzontal, on s’hauran d’incloure les propostes gràfiques que el 
projectista consideri oportunes i les explicacions necessàries per justificar el 
perquè de la proposta. S’haurà de presentar identificada amb el LEMA. 

SOBRE B. Documentació administrativa  

.-Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat del participant, en cas de persones 
físiques. En cas de societats caldrà adjuntar també fotocòpia de les escriptures de 
constitució i, si escau, de modificació. 

.-Certificat de col·legiació de l’arquitecte, arquitectes i/o societats.  

.- Declaració responsable. Annex I 

Aquest sobre amb les dades relatives a la identitat dels concursants restarà en 
custòdia d’ESPIMSA, sense obrir, fins després de la selecció dels treballs guanyadors. 

11.6.  Anonimat 

En cap cas podrà constar a l’exterior del sobre A el nom del concursant ni 
qualsevulla altra informació que permeti identificar‐lo. Aquest fet serà motiu de 
desqualificació. 
 
Igualment,  no podrà constar a l’exterior del sobre B, el nom del concursant ni 
qualsevulla altra informació que permeti identificar‐lo. Tampoc al plafó en DIN A 
3. Aquest fet serà motiu de desqualificació. 
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11.7.- Un cop es conegui el nom del guanyador, aquest haurà de presentar 
acreditació d’estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil 
en vigor 
 

12. INCOMPATIBILITATS 

Seran incompatibles per participar en aquest concurs els membres del jurat i els seus 
familiars fins al 3er grau. No podran concórrer al concurs persones que treballin al 
servei del COAC o formin part de les seves juntes directives i de govern.  

 

13. PROCÉS DE SELECCIÓ  

13.1 Comissió tècnica d’experts 

Per tal de formular la selecció, es constituirà una comissió tècnica d’experts que 
actuarà com a jurat integrada per 8 membres: 

- Rogelio Jiménez Andújar, arquitecte de l’Ajuntament de Tarragona 

- Xavier Puig Andreu, representant de l’Ajuntament de Tarragona. 

- Daniel Milà Zaragoza,  tècnic  representant d’ESPIMSA 

- Dídac Nadal Abad, representant d’ESPIMSA 

- Núria Sabat Achón, representant de l’associació de veïns de Tarragona 
Centre 

- Joan Tous Gomà-Camps, arquitecte, designat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya  

- Núria Salvadó Aragonès, arquitecte, designat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 

- Joan Anton Font i Monclús, que actuarà com a secretari, amb veu però sense 
vot, o la persona en qui delegui. 
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13.2 Criteris de valoració 

La selecció es farà en base a la valoració del contingut de la proposta gràfica i escrita 
en DIN A3. A tal efecte, els criteris de valoració d’aquesta primera fase del concurs 
per part de jurat seran els següents: 

 - Idoneïtat de la proposta global amb compatibilitat amb totes les activitats que 
es duen a la plaça. (màxim 30 punts) 

 - Integració estètica amb l’entorn i respecte amb la façana del Mercat Central. 
(màxim 20 punts) 

 - Facilitat constructiva i rapidesa en la seva execució. (màxim 20 punts) 

 - Extensió i abast de la solució proposada en relació a l’àmbit d’actuació 
principal, segons Annex II: Plànol de Delimitació de l’Àmbit d’Actuació Principal. 
(màxim15 punts) 

 - Proposta d’implantació de possibles zones o espais amb vegetació (màxim 10 
punts). 

 - Accions secundàries proposades forà de l’àmbit mínim d’actuació proposat, 
dins de la nova urbanització de l’entorn del mercat Central (carrers Colom, Reding i 
Governador Gonzalez) (màxim 5 punts) 

       Total 100 punts 

13.3.- Selecció dels guanyadors 

Els membres del jurat procediran a l’obertura del sobre A, i a la vista del plafó en DIN 
A3 valoraran les propostes que seran ordenades segons la seva puntuació. 

Seguidament es procedirà a l’obertura dels sobres B corresponents al primer, segon i 
tercer classificats, per tal d’identificar als guanyadors i comprovar que compleixen els 
requisits per participar en el concurs. 

En el cas que algun dels guanyadors, a la vista del contingut del sobre B no complís els 
requisits exigits en aquestes bases, serà exclòs i ocuparà el  seu lloc el següent de la 
llista.   

El jurat es reserva el dret de declarar el concurs desert, en el cas que cap de les 
propostes el satisfaci o sigui evident el seu elevat cost en relació al pressupost 
definit al present concurs. 

El nom dels guanyadors es publicarà al perfil del contractant d’ESPIMSA i es notificarà 
per correu electrònic/LEMA a tots els participants.  
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14. DRETS D’EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ 

Els concursants, pel fet de presentar-se al concurs, permetran, de forma gratuïta, 
l’exposició, publicació i difusió dels diferents treballs presentats. 

Les propostes no premiades podran ser recollides o reclamades prèvia sol·licitud 
dels autors, un cop resolt el concurs i realitzada l’exposició pública dels mateixos, 
dins dels 30 dies següents a la finalització d’aquesta. 
Si en el termini indicat no s’han recollit, s’interpretarà que els autors renuncien a 
la seva propietat a favor de l’empresa de mercats, qui podrà destruir-los o donar-
li el destí que consideri convenient, que podrà incloure la seva edició o impressió. 
 
 
 
 
Tarragona, 25 de novembre de 2020 
 
Daniel Milà i Zaragoza. 
Gerent ESPIMSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 11 - 
 

 

 

 

ANNEX I.- DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AL CONCURS DE 
PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE 
TARRAGONA.  

_En/Na ...................................................amb DNI núm. .................. en nom 
propi, o en representació de l’empresa      ......................................... amb domicili 
social a (POBLACIÓ)..............carrer............................, CP ............, Codi/Número 
d’Identificació Fiscal ............................., adreça electrònica ..........................., i 
telèfon/mòbil ............................ 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

1.-Que la persona física o jurídica que presenta aquesta proposta compleix 
les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració 
d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

2.-Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma 
part cap de les persones a qui es refereix la Llei 13/2005, de 27 desembre, 
del règim d’incompatibilitat dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de 
Catalunya. 

3.-Que ni la persona física que proposta ni la persona jurídica que 
represento, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern i administració, 
estan incursos en cap de les prohibició de contractar, regulades a l’article 
71.3 de la Llei de contractes del sector públic. 

4.-Que la persona física que presenta la proposta en nom propi, o la persona 
jurídica que represento està facultada per a contractar amb l’Ajuntament de 
Tarragona, ja que disposa de les condicions d'aptitud i capacitat per 
contractar amb el Sector Públic previstes la Llei de contractes del sector 
públic. 

5.-Que es compleixen tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa 
vigent pel que fa referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de 
l’empresa. 

6.-Que la persona física que proposta en nom propi o la persona jurídica que 
represento, es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries 
i socials, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat 
Social. 

.I perquè tingui efectes, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat 
i amb el segell d’aquesta empresa, a .........................., ............ de/d’ .................... 
de 20....... 

(segell i signatura) 
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