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BASES DEL CONCURS D’IDEES PER A REORDENACIÓ DE LES ILLES 49, 50 I 51 PPU-1 LA 
PLANA-SANTA BÀRBARA-VALLPINEDA. 

 

 

L’Ajuntament de Sitges, per acord del Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data  17 de 
gener de 2019  va acordar, unànimement, el desplegament de polítiques d’habitatge al municipi 
de Sitges, contemplant la reordenació de les illes 49, 50 i 51 PPU-1  La Plana – Santa Bàrbara – 
Vallpineda, com a element previ a l'execució de l’habitatge protegit de les esmentades illes.  
Per tal de donar compliment a l’acord de Ple : 
 

SEGON.- Reordenació illes 49, 50 i 51 PPU-1 

Es disposarà una reordenació de les illes 49, 50 i 51 PPU-1 que permeti l’ús públic dels 
seus espais interiors, tot encomanant al Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge 
la redacció de les bases d’un concurs d’idees com a element previ a l'execució de 
l’habitatge protegit de les esmentades illes. 

 
es redacten les bases que regiran el concurs d’idees per la reordenació de les illes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercè López Feliu-Font                                                                                        Carles Cortès Ribas 

Directora de l’Àrea de Promoció i Territori                                                       Cap del Departament de Territori,  
                                                                                      Sostenibilitat i Habitatge 
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1. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Sitges, per acord del Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data  17 de 
gener de 2019  va acordar, unànimement, el desplegament de polítiques d’habitatge al municipi 
de Sitges, contemplant la reordenació de les illes 49, 50 i 51 PPU-1  La Plana – Santa Bàrbara – 
Vallpineda, com a element previ a l'execució de l’habitatge protegit de les esmentades illes.  

2. OBJECTE DEL CONCURS 

L'objecte d'aquest concurs és l’aportació d’idees per a aconseguir el millor ús públic dels espais 
interiors de les illes 49,50 i 51 i alhora millorar els elements estètics i ambientals, exhaurint al 
màxim la seva edificabilitat i densitat de les illes unificant-les en una sola illa. 

3. RÈGIM JURÍDIC 

Aquest concurs es regirà per: 

 La Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre, per la que es transposa 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directrius dels Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 

 Per les seves bases i, en tot allò que aquestes no prevegin el Decret 179/1995, de 13 de 
juny Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

4. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS 

El desenvolupament del concurs es promou des del Departament de Territori, Sostenibilitat i 
Habitatge de l’Ajuntament de Sitges i el liderarà el servei de l’Oficina Local d’Habitatge, amb la 
col·laboració del servei de Planejament i Gestió Urbanística. 

Les dades de contacte per a consultes són les següents: 

Emili Pinazo López – Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística 

pinazole@sitges.cat 

Atès que són consultes referents a dubtes que puguin sorgir en la interpretació d’aquest plec, no 
caldrà respectar l'anonimat quan s'enviï el correu electrònic, en relació amb el remitent, podent 
aparèixer les dades personals en aquesta fase inicial. De totes maneres el destinatari dels correus 
garantirà i mantindrà el secret d'aquests enviaments davant del jurat. 

 

 

 

 

 



     
ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                  Regidoria d’Habitatge 

                                                                                                                                                                       Oficina Local d’Habitatge 

 pàgina 4 

5. PARTICIPANTS 

Hi podran participar-hi professionals de l’arquitectura o equips pluridisciplinaris, liderats per un/a 
arquitecte. 

No es podran presentar al concurs els membres del tribunal. 

Només es podrà presentar una proposta per equip, i cada persona només podrà participar en una 
única proposta. L’incompliment d’aquest requisit comportarà l’exclusió del concurs de les 
propostes on aquesta persona o persones hi participin. 

6. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

Es posa a disposició dels participants, a més d'aquestes bases, la documentació següent: 

o Annex 1 Aprofitaments de les parcel·les 
o Annex 2: Model de fitxa resum de l’equip de treball. 
o Topogràfic de l’àmbit  de les parcel·les en format dwg, penjat al web municipal 

7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

El concurs serà anònim i es realitzarà amb LEMA. Les propostes podran ser lliurades en català o 
castellà. Es farà un únic lliurament, en el qual hi haurà d'haver la documentació següent: 

7.1. PDF1: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

A més de l’entrega en PDF, cada participació es materialitzarà en el lliurament en DIN A2 (42,0 x 
59,4 cm) de les propostes formulades. El contingut serà el necessari per explicar la proposta en 
termes suficients per poder avaluar la viabilitat i qualitat del projecte. 

El nom de l'arxiu haurà de ser el següent: PDF1: “LEMA”. L'arxiu no podrà superar els 15 MB. 

7.2. PDF2: EQUIP 

Es lliurarà la “Fitxa Resum de l’Equip de Treball“ (Annex 2) amb totes les persones integrants de 
l'equip, en què apareixerà la persona de contacte amb adreça, telèfon i correu electrònic.  

Tots els documents seran en format DIN A4. 

S’hi poden presentar persones jurídiques. 

De la persona responsable de l'equip, que haurà de ser un/a arquitecte/a, s'haurà de presentar la 
següent documentació: 

- Fotocòpia del títol acadèmic o documentació que acrediti la seva titulació 
(certificat de col·legiació). 

- Fotocòpia d’un document d’identificació oficial (DNI, NIE, Passaport) 

El nom de l'arxiu haurà de ser el següent: PDF2: “LEMA”. L'arxiu no podrà superar els 15 MB. 
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8. ANONIMAT 

Els treballs es presentaran sota lema en la disposició que es vulgui. 

Dins del PDF2, a la “Fitxa resum de l’Equip” (Annex 2), s'indicarà també, de manera clara, si, en 
el cas de no resultar premiat o esmentat, el concursant prefereix romandre en l'anonimat tant  en  
la  possible  exposició  pública  dels  treballs  presentats  com  a  la  seva  possible publicació al 
perfil del contractant. En el cas que no aparegui aquesta informació, s'entendrà que els participants 
SÍ que donen el consentiment perquè apareguin els seus noms. 

Els Serveis tècnics del Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge de l’Ajuntament de 
Sitges custodiaran els documents PDF d'identificació i vetllaran pel manteniment de l'anonimat 
dels autors de les propostes respecte del jurat, fins al moment d'obertura del PDF2. 

9. COMPOSICIÓ DEL JURAT TÈCNIC 

El jurat estarà format per: 

 Regidora d’Habitatge 
 Directora de l’Àrea de Promoció i Territori 
 Cap del departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge 
 Cap del servei de Planejament i gestió urbanística 
 Un arquitectes municipal del Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge 
 Un arquitecte de la Direcció General d’Urbanisme 

Un representant del Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, en el moment de la reunió 
del jurat serà el secretari del concurs. 

Es dona compliment a l’article 187.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atès que dos terços dels 
membres del jurat tenen la qualificació professional o equivalent a l’exigida per a participar en el 
concurs. 

10. PROCEDIMENT PER A LA DECISIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

Atès que no es limita el nombre de participants no és d’aplicació allò establert en l’article 185.1 
fins a 185.3 de de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

El jurat seguirà les especificacions recollides a l’article 187 del mateix cos legal anterior. 

El jurat farà una selecció d'un mínim de tres propostes finalistes de totes les propostes 
presentades.  
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El procediment de selecció de les propostes finalistes serà determinat per consens entre els 
membres del jurat tècnic i es  basarà, en tot cas, en procediments de discussió col·lectiva i votació. 
Inicialment s'obrirà  el PDF1, corresponent a la proposta gràfica. Mentre no s'obrin els sobres 
d'identificació, el jurat tècnic podrà dur a terme totes les votacions o discussions que consideri 
pertinents fins a arribar a un resultat satisfactori. 

El secretari del jurat aixecarà acta de les deliberacions, i deixarà constància dels successius 
descarts que s’hagin pogut anar produint, amb una valoració de 0 a 100. 

11. REQUISITS PREVIS DE PROPOSTA 

Els projectes que es presentin hauran de complir amb els següents requisits pel que fa a la 
proposta a fi de poder ser valorats pel jurat: 

11.1. REQUISITS TÈCNICS 

La proposta NO pot implicar una modificació del POUM, només s’acceptaran propostes amb 
modificacions al Pla Parcial. 

11.2. ALTRES REQUISITS 

La proposta ha de tenir l’estructura d’un avanç de modificació de Pla Parcial. 

12. CRITERIS DE VALORACIÓ 

D’acord amb el punt 3 de l’article 184 de la LCSP, la puntuació per a cadascuna de les propostes 
serà de 0 a 100 punts en funció dels criteris següents: 

 L’aprofitament màxim de la densitat i l’edificabilitat existents .........................fins a 50 punts 
 Es valorarà la capacitat dels projectes de generar una transformació urbana de l'entorn que 

li atorgui identitat i el carregui de sentit ...........................................................fins a 30 punts 
 Les propostes que suposin una millora per als veïns dels immobles afectats suposaran un 

valor afegit puntuable ......................................................................................fins a 10 punts 
 S'avaluarà el formalisme final de la proposta respecte a la integració amb l'entorn 

........................................................................................................................fins a 10 punts 

La proposta escollida serà la que obtingui una puntuació més alta. 

En cas d’empat l’arquitecte de la Direcció General d’Urbanisme tindrà el vot de qualitat. 

13. LLIURAMENT 

La documentació es lliurarà abans de les 23:59 hores (hora Sitges) , vint (20) dies hàbils des de 
la publicació a l’Eco de Sitges i el Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per correu electrònic a: 

habitatge@sitges.cat 
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S'ha de respectar l'anonimat quan s'enviï el correu electrònic en relació amb el remitent, de manera 
que no n’apareguin les dades personals. A tal efecte els enviaments es faran amb una adreça 
electrònica on apareix el LEMA , amb extensió Gmail, Hotmail o similar, LEMA@gmail.com , 
LEMA@hotmail.com, etc.. mai extensions corporatives o que puguin revelar la identitat del 
remitent.  

En el cas que LEMA en els servidors de correu com a adreça estès ocupat, permet afegir números 
i lletres sense que puguin donar indicis de la identitat del remitent. ( LEMA1234@gmail.com, 
LEMA1234@hotmail.com, o similar). 

A l'assumpte hi haurà de figurar la paraula CONCURS + “LEMA” 

El jurat tècnic és reunirà quatre (4) dies hàbils desprès de la data de lliurament, en primera 
exposició i una segona, si s’escau,  dos (2) després, en la que es determinarà els premiats. Es 
publicarà l’endemà de la data de reunió del jurat a la web municipal i el segon divendres posterior 
a la decisió del jurat a l’Eco de Sitges. 

14. PREMIS  

D’acord amb el punt 2 de l’article 183 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 LCSP, s’estableixen el 
premis següents: 

14.1. PREMIS 

En aplicació de l’article 183.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el present concurs 
de projectes es preveu la possibilitat de contractar per part del Departament de Territori, 
Sostenibilitat i Habitatge de  l’Ajuntament  de Sitges, i mitjançant un contracte de serveis, la 
redacció del projecte, a través d’un procediment negociat sense publicitat tal i com es preveu a 
l’article 168.d). El valor estimat del contracte de serveis que es pogués adjudicar ulteriorment al 
guanyador del concurs, té un valor estimat de 12.000 euros, i en cap cas es trobarà dins l’àmbit 
d’aplicació de la Llei d’Arquitectura, ja que els eventuals honoraris no superaran els 60.000€. 

El valor estimat del concurs de projectes, pel qual es té en compte l’import total dels premis pels 
accèssits 1 i 2 (2on i 3er premi), i el valor estimat del contracte de serveis que pogués adjudicar-
se ulteriorment (1er premi), és de 15.000€, segons el següent desglossament: 

 Primer premi:        12.000 euros (valor estimat del contracte de serveis a adjudicar com 
a conseqüència de guanyar el present concurs de projectes) 

 Premi accèssit 1:    2.000 euros 
 Premi accèssit 2:     1.000 euros  
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a càrrec de la partida pressupostària  H-118-15218-2270664 Estudis i Treballs Tècnics Oficina 
Local Habitatge. 

Donat que en aplicació de l’article 168 del mateix cos legal,  els òrgans de contractació poden 
adjudicar un contracte utilitzant el procediment negociat sense la publicació prèvia d’un anunci de 
licitació i atès que el present concurs és un cas reflectit a l’article 168.d. del mateix cos legal, 
s’adjudicarà al guanyador un contracte de serveis consistent en l’encàrrec de la modificació 
puntual del pla parcial que resulti guanyadora d’aquest concurs. De conformitat amb l’article 198 
del LCSP, es preveu que l’esmentat contracte de serveis contemplarà abonaments a compte, de 
manera que es realitzarà un primer pagament del 30% de l’import (3.600 euros segons el valor 
estimat del contracte) que es farà efectiu a la resolució de la proposta guanyadora del concurs de 
projectes, i el 70% restant ( 8.400 euros segons valor estimat del contracte) a l’entrega de la 
documentació per a l’aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial. 

No és d’aplicació l’article 185.4 del mateix cos legal, atès que només hi haurà un guanyador.  

Atès que l’òrgan de contractació proposa adjudicar un contracte de serveis ulterior mitjançant un 
procediment negociat sense publicitat , en l’anunci de licitació del concurs s’indicarà segons 
l’article 186 de de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

La licitació del concurs de projectes s’ha de publicar en la forma que preveuen l’article 135 del 
mateix cos legal i les altres disposicions d’aquesta Llei que siguin aplicables. Atès que  l’òrgan de 
contractació proposa adjudicar un contracte de serveis ulterior mitjançant un procediment negociat 
sense publicitat , s’haurà d’indicar a l’anunci de licitació del concurs. Els resultats del concurs es 
publicaran en la forma que preveu l’esmentada llei en els articles 63 i 154  del mateix cos legal. 

15. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats, però cap d'ells, ni tan sols 
els premiats, es podran fer servir per a altres finalitats. 

Els concursants cediran a l’Ajuntament de Sitges els drets d'explotació que corresponguin amb la 
finalitat de la publicitat de la convocatòria i els seus resultats, com ara la publicació i l’exposició 
dels treballs presentats, així com el desenvolupament de la presentació virtual, si bé romandran 
en anonimat aquells concursants no premiats que ho haguessin sol·licitat. Les propostes no 
podran ser cedides per a altres finalitats sense el consentiment exprés de l'equip autor. 

16. MOTIUS D'EXCLUSIÓ 

 Col·locar la documentació en un PDF que no correspongui. 
 Qualsevol element que doni alguna pista sobre l'autoria de la proposta. 
 Documentació del PDF2 incompleta. 
 Qualsevol incompliment de les bases d'aquest concurs. 
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 Lliurament fora de termini. Cal tenir en compte que l'horari de lliurament és en el fus horari 
de Sitges. 

 Presentació d’una proposta que inclogui una modificació del POUM, només s’acceptaran 
propostes amb modificacions al Pla Parcial. 

 La proposta que no tingui l’estructura d’un avanç de modificació de Pla Parcial. 
 Només es podrà presentar una proposta per equip, i cada persona només podrà participar 

en una única proposta. L’incompliment d’aquest requisit comportarà l’exclusió del concurs 
de les propostes on aquesta persona o persones hi participin. 
 

17. ANNEXOS 

17.1. ANNEX 1: APROFITAMENTS DE LES PARCEL·LES  

17.2. ANNEX 2: FITXA RESUM DE L’EQUIP DE TREBALL 
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CONCURS D’IDEES PER A REORDENACIÓ DE LES ILLES 49, 50 I 51 
PPU-1 LA PLANA-SANTA BÀRBARA-VALLPINEDA. 
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      ANNEX - 1     
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ANNEX 2: FITXA RESUM DE L’EQUIP DE TREBALL 

 

L’equip de treball de la proposta “LEMA” ha estat configurat per les persones amb els perfils i 
responsabilitats següents: 

Nom i Cognoms Perfil Responsabilitat 

   

   

   

   

   

   

 

El/La Sr./Sra. .................................................... actua com a responsable del projecte i s’adjunta 
còpia del certificat acadèmic i del DNI, NIE o Passaport. 

 

 

 

......................................... a ............. de ........................... de 2019 
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