
 

 

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. Podrieu 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. 

 

 

 

Tarragona, 10 de desembre de 2020 

Daniel Milà i Zaragoza 
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