
 

 

Llistat de preguntes i respostes en relació a les BASES DEL CONCURS DE PROJECTES 
PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA 

10 de desembre de 2020 

 

Ens podríeu aclarir si l´entrega és un únic A3 o es poden presentar més d´un A3? 

La documentació a presentar al sobre A serà: 

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. 

Per tant solament s’admetrà un únic Din A3. 

 

No he pogut trobar la documentació cad de la plaça. Només veig els 4 pdfs. Podríeu enviar-
me'l? 

Degut a un error al perfil del contractant aquests documents no apareixien. Ara ja està resolt. 

En el següent enllaç (Taulell d’anuncis), podreu trobar els documents CAD en un arxiu Zip. 

Aquest és l’enllaç directe al taulell d’anuncis : http://213.97.224.235/ESPIMSA/taulell-anuncis 

 

Si ens volem presentar en equip, cal omplir l'annex I tantes vegades com calgui o cal 
omplir alguna cosa més per a que quedi constància de l'equip format? 

Es poden presentar els arquitectes a nivell particular o en equip. Només caldrà presentar un únic 
annex I, amb el nom de tot l’equip, o si es prefereix un document per a cadascun dels membres. 
No caldrà cap documentació addicional. 

 

No ens queda clar al plec si podem enviar la proposta per correu certificat anònim (surt 
l'oficina de correus des d'on s'ha enviat, però cap dada del remitent). Ens ho 
podríeu confirmar? 

Les oficines de correus permeten enviar correus certificats si s’al·lega que són per un concurs. 
El fet que en un moment determinat s’indiqui la ciutat d’origen, no és motiu per perdre l’anonimat 
del concursant. Per tant sí es pot enviar per correu certificat. 

 

 

Escric per presentar alguns dubtes en referència al projecte d'humanització de la Plaça 
Corsini: 

1. Segons l'apartat 11.5 Documentació administrativa. "-Certificat de col·legiació de 
l’arquitecte, arquitectes i/o societats". Caldrà que TOTS els arquitectes 



 

  

col·laboradors de l'equip estiguin col·legiats?  O pot haver-hi col·laboradors 
assalariats o sense comptar amb col·legiació? 

Els professionals que es presentin i signin el concurs i posteriorment el projecte hauran de ser 
col·legiats. Ara bé, això no treu que es pugui comptar amb col·laboradors d’altres disciplines 
professionals o sense col·legiar per tal de crear i generar la idea proposada. 

 

2. Segons l'apartat 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". Ens presentem un grup d'arquitectes que treballem 
per un despatx, alguns dels quals comptem amb col·legiació i d'altres no, però 
individualment no tenim assegurança de responsabilitat. En cas de resultar 
guanyadora la proposta, podria el despatx (que és qui s'encarregaria de l'execució) 
assumir la responsabilitat civil? O podríem contractar aleshores, una vegada sabut 
el resultat, l'assegurança específica per tal d'assumir l'encàrrec? 

Amb l’assegurança conjunta del col·lectiu, on com a mínim un dels col·laboradors sigui arquitecte 
col·legiat, seria suficient. 

 

3. En referència a això: "La futura pèrgola de la plaça Corsini de Tarragona farà 30 
metres de llarg i cinc d'ample": 

https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2020/12/04/la_futura_pergola_placa
_corsini_fara_metres_llarg_cinc_ample_93715_1091.html 

La proposta de projecte ha d'encaixar forçadament amb la fonamentació prevista 
d'aquesta pèrgola? O ha de ser de tipus pèrgola amb dimensions similars a les 
anunciades? És això un projecte complementari i aprovat que cal tenir en compte 
a la proposta d'intervenció? Ens ha sobtat aquesta notícia i ens agradaria saber 
com condiciona a les possibles propostes.  

 

No, la proposta pot ser qualsevol opció que s’ajusti a les bases del concurs. Pot ser una pèrgola 
o no. Pot ser d’altres elements o el que la inventiva dels projectistes proposi. El planell adjunt a 
l’annex II, és únicament orientatiu i informatiu per si algú vol contemplar la existència d’uns 
fonaments ja executats. En cap cas la pèrgola s’ha d’ajustar a les mides establertes al plànol de 
referència, ni s’ha de contemplar que forçosament la proposta presentada passi per la inclusió 
d’una pèrgola. 

La solució sí que ha d’estar inclosa dins l’àmbit marcat de la plaça Corsini i en tot cas, com a 
millores, es pot contemplar d’altres elements a la resta de carres perimetrals del Mercat Central. 

 

 

 

 

 



 

  

17 de desembre de 2020 

 

Seria possible aconseguir un dibuix en autocad de l'alçat principal de la façana de l'edifici 
del mercat? 

Pengem a la web d’ESPIMSA l’arxiu CAD de la façana principal 

 

- Hem vist que hi ha un plànol amb la ubicació de les paradetes del mercat i que aquestes 
ocupen pràcticament tota la plaça. En cas de proposar mobiliari urbà com ara bancs o 
jardineres, aquests poden ocupar l'espai d'alguna parada i per tant reduir-ne el nombre? 

No, l’espai destinat a parades és inamovible. Això no implica que es puguin dissenyar elements 
per sobre dels 4.50m definits al plec. 

 

Hem de respectar la posició de les parades del mercadet tal qual ens els doneu a l'annex 
II, o estar permès fer modificacions de la distribució en favor de la proposta sense alterar 
la superfície? 

Sí, s’ha de respectar la distribució, l’espai destinat a parades és inamovible. Això no implica que 
es puguin dissenyar elements per sobre dels 4.50m definits al plec. 

 

En quant al recorregut del camió dels bombers, es pot modificar els vials 
d'aproximació mantenir els espais de maniobra? 

Sí es poden donar alternatives a l’accessibilitat dels vehicles d’emergència, sempre i quan es 
complexin els paràmetres determinats a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat 
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i a les Taules 
d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI). 
 

Es factible formar un grup d'arquitectes col·legiats conjuntament amb estudiants de 
màster habilitant però amb títol de grau d'arquitectura i que tothom pugui figurar com a 
equip?  

Els professionals que es presentin i signin el concurs i posteriorment el projecte hauran de ser 
col·legiats. Ara bé, això no treu que es pugui comptar amb col·laboradors d’altres disciplines 
professionals o sense col·legiar per tal de crear i generar la idea proposada. 

 

La pérgola que se muestra en planos tiene ya un pre-diseño: Materiales, iluminación.  

La pèrgola dibuixada al plànol de l’annex II, és un disseny orientatiu que es va plantejar en un 
inici. El concurs està obert a tot tipus de solucions constructives, similars o totalment diferents. 

Las columna de iluminación: altura  y si es correcto el plano,  porque no está enlazado 
con el plano de pavimentos? 

La plaça ja disposa d’un sistema d’il·luminació amb faroles existents i una farola ornamental 
central. Es pot plantejar si es vol un sistema alternatiu d’il·luminació. 



 

  

Han planteado que haya megafonía se puede llevar altavoces a las columnas de 
iluminación. 

Ni està contemplat ni es descarta el plantejament d’incloure en la idea presentada un sistema de 
megafonia. 

 

- El presupuesto es tentativo o debe ser elaborado con marcas y  modelos del mercado. 

El pressupost ha de ser un predimensionat de costos, on la solució plantejada ha de tenir un cost 
estimatiu màxim de 95.000€ sense iva  

 

 
- Si optem per enviar per correu postal, la data d'enviament pot ser com funciona en altres 
concursos, la data de termini d'entrega? 
 
La data màxima de presentació presencial per fer entrega de la proposta és el dia 24 de 
desembre de 2020 a les 14:00h. 
La data màxima de presentació mitjançant missatgeria o correu postal, serà el dia 28 de 
desembre de 2020 a les 15:00h sempre i quan l’enviament s’hagi realitzat abans de les 14:00h 
del dia 24 de desembre de 2020. 
 
 
Enviem, mitjançant el correu creat amb el lema, un comprovant d'enviament postal? 
Si voleu per la vostra tranquil·litat, estaria bé, però no és necessari. 
 
 
Hi hauria la possibilitat de penjar algunes fotografies de la plaça? 
No, entenem que per poder definir una bona solució, s’ha de visitar l’espai en qüestió i viure’l. 
Sobretot els dimarts i dijous amb el mercadet ambulant muntat. 
 
 

En las bases se especifica lo siguiente: "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.".  

¿Cuál es la fecha exacta para el día limite de entrega de la documentación? Ya que las 
bases se publicaron el día 25 de noviembre pasado el medo día. Por lo tanto, ¿la entrega 
debe realizarse previamente al día 23 o 24 (ya que el día 8 fue festivo)? 

La data màxima de presentació presencial per fer entrega de la proposta és el dia 24 de 
desembre de 2020 a les 14:00h. 
La data màxima de presentació mitjançant missatgeria serà el dia 28 de desembre de 2020 a les 
15:00h sempre i quan l’enviament s’hagi realitzat abans de les 14:00h del dia 24 de desembre 
de 2020. 
 

 

 

 



 

  

En el caso de ser varios integrantes y de que solo uno de nosotros esté colegiado, ¿qué 
pasaría si en caso de ganar el concurso la persona colegiada quisiera desvincularse?. 
¿Sería posible que algún otro de los integrantes se colegiara, una vez conocido el 
resultado del concurso, con tal de suplir su posición? 

Els professionals que es presentin i signin el concurs i posteriorment el projecte hauran de ser 
col·legiats. Ara bé, això no treu que es pugui comptar amb col·laboradors d’altres disciplines 
professionals o sense col·legiar per tal de crear i generar la idea proposada. 

En el supòsit que l’únic col·legiat es desvincules de la idea, podríeu incloure a posteriori un nou 
col·legiat que assumís oficialment l’autoria del projecte i la seva direcció. 

 

 

En cuanto a la documentación gráfica de Bomberos aportada por vuestra parte. 
Apreciamos que la pérgola que se había diseñado en un inicio tiene algunos de sus pilares 
(cimientos existentes) en zona de recorrido de bomberos. 

 ¿Deben considerarse esos cimientos como correctos? 

No, aquetes dues sabates s’haurien de descartar, o plantejar un recorregut alternatiu pel vehicle 
de bombers 

 

 ¿Pueden considerarse otras opciones de recorridos a los que se plantean en el plano, 
siempre y cuando cumplan normativa de bomberos? 

Sí es poden donar alternatives a l’accessibilitat dels vehicles d’emergència, sempre i quan es 
complexin els paràmetres determinats a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat 
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i a les Taules 
d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI). 
 

Després de revisar tota la documentació, voldríem saber si es podria disposar d'un model 
en tres dimensions de l'àmbit de projecte. 

No es disposa d’aquesta documentació 

 

Per altra banda, voldríem saber si també podríem disposar de plànols del pàrquing que es 
situa a sota de la Plaça Corsini, ja sigui en format CAD o PDF. 

No es disposa d’aquesta documentació 

 
 

Per últim voldríem confirmar que la data d'entrega de la proposta és el dia 24/12/2020. 

La data màxima de presentació presencial per fer entrega de la proposta és el dia 24 de 
desembre de 2020 a les 14:00h. 
La data màxima de presentació mitjançant missatgeria o correu postal, serà el dia 28 de 
desembre de 2020 a les 15:00h sempre i quan l’enviament s’hagi realitzat abans de les 14:00h 
del dia 24 de desembre de 2020. 



 

  

Hem vist en el perfil del contractant de la web d'ESPIMSA que la data d'entrega del concurs 
per a la humanització de la Plaça Corsini de Tarragona ha canviat al 24 de desembre. És 
correcte? Anteriorment i a les bases del concurs, la data que hi figura com a data d'entrega 
és el 22 de desembre.  

La data màxima de presentació presencial per fer entrega de la proposta és el dia 24 de 
desembre de 2020 a les 14:00h. 
La data màxima de presentació mitjançant missatgeria o correu postal, serà el dia 28 de 
desembre de 2020 a les 15:00h sempre i quan l’enviament s’hagi realitzat abans de les 14:00h 
del dia 24 de desembre de 2020. 
 

La data límit per a la presentació d'ofertes és el 24 de desembre com consta a la pàgina 
web d'Espimsa ó el 22 de desembre com consta a la pàgina web del COAC? En quin 
horari? 

La data màxima de presentació presencial per fer entrega de la proposta és el dia 24 de 
desembre de 2020 a les 14:00h. 
La data màxima de presentació mitjançant missatgeria o correu postal, serà el dia 28 de 
desembre de 2020 a les 15:00h sempre i quan l’enviament s’hagi realitzat abans de les 14:00h 
del dia 24 de desembre de 2020. 
 

2. Si la proposta s'envia per servei de missatgeria o correu certificat, ha d'estar a les 
dependències d'Espimsa abans que finalitzi el termini de presentació o és vàlid el segell 
d'enviament dins la data de termini tot i que el paquet segurament arribi a les 
dependències d'Espimsa en data posterior? 

La data màxima de presentació presencial per fer entrega de la proposta és el dia 24 de 
desembre de 2020 a les 14:00h. 
La data màxima de presentació mitjançant missatgeria o correu postal, serà el dia 28 de 
desembre de 2020 a les 15:00h sempre i quan l’enviament s’hagi realitzat abans de les 14:00h 
del dia 24 de desembre de 2020. 
 

La proposta que es presenti ha d'anar exclusivament on s'ubica la pèrgola 
projectada de fusta i ha de tenir la mida 30 x 5 m que es reflecteix? S'admet una 
altra mida i posició? 

La proposta pot ser qualsevol opció que s’ajusti a les bases del concurs. Pot ser una pèrgola o 
no. Pot ser d’altres elements o el que la inventiva dels projectistes proposi. El planell adjunt a 
l’annex II, és únicament orientatiu i informatiu per si algú vol contemplar la existència d’uns 
fonaments ja executats. En cap cas la pèrgola s’ha d’ajustar a les mides establertes al plànol de 
referència, ni s’ha de contemplar que forçosament la proposta presentada passi per la inclusió 
d’una pèrgola. 

La solució sí que ha d’estar inclosa dins l’àmbit marcat de la plaça Corsini i en tot cas, com a 
millores, es pot contemplar d’altres elements a la resta de carres perimetrals del Mercat Central. 
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