Expedient: 99/2020
ANUNCI. Diverses preguntes (3)

Es comunica que dins del termini de presentació d’ofertes del Concurs de projectes
amb intervenció de jurat, amb dues fases, per la redacció dels projectes bàsic
i executiu i direcció d’obres, estudi de seguretat i salut, projecte d’activitats i
ambiental, de les obres de construcció d’una biblioteca a l’espai ubicat a la
cantonada del c/ Pius Macià 17-25 amb c/ Magí Fàbrega 24 de Súria, s’han
plantejat les següents qüestions:
Consulta 1:
Segons els criteris de valoració de la modalitat A, els projectes que es poden presentar
són per "Equipaments de biblioteques o equipaments culturals comunitaris".
En canvi, segons la clàusula 11.6, contingut del sobre A:
Dos DIN A3 horitzontals a una sola cara, plegat A4, i amb un suport rígid, que contingui
una explicació gràfica i escrita d’una intervenció realitzada pel participant o equip de
participants relativa a un projecte i direcció d’una obra nova d’un o varis edificis
destinats a Biblioteca. S’admetran també currículums de l’equip i projectes amb
múltiples usos sempre que continguin de forma majoritària i principal l’ús de
biblioteca.
Consulta 1: Podeu aclarir quin tipus de projectes s'admet per a la valoració en
la primera fase? pot ser qualsevol equipament cultural que contingui algun
espai de biblioteca

Efectivament en la modalitat A, pot ser prioritàriament qualsevol projecte de biblioteca,
o en el seu cas, qualsevol equipament cultural que contingui una biblioteca.
Consulta 2:
Se’ns demana sobre la composició de l’equip que ha de participar en aquest concurs.
Resposta 2:
En el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) no s’especifica les persones que han de
composar l’equip, doncs, s’entén que han de ser les suficients per projectar i dirigir una
obra d’aquesta envergadura, posant-hi al capdavant un titulat arquitecte tal com ho
determina la LOE.
I en el quadre de característiques del PCAP detalla també la dotació pressupostària
d’honoraris per redactar i visar el projecte (incloent el càlcul de l’estructures, el càlcul i
dimensionat de les instal·lacions, i tot el que faci falta pel bon fi del projecte) i l’ estudi
de seguretat; també per dirigir l’obra (amb excepció de la direcció d’execució i la
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Resposta 1:

coordinació de seguretat); i al final per emetre el certificat de final d’obra i presentar el
projecte ambiental per l’activitat i les legalitzacions de les instal·lacions.
Per tot això, els concursants han d’aportar els professionals suficients per assolir aquests
objectius.

Consulta 3.
En Fase I, els participants poden concórrer en Modalitat A, sent aquesta una modalitat
en la qual es valora principalment l'experiència en obres similars; i Modalitat B, on es
fa una proposta gràfica.
En una resposta publicada al perfil del contractant (en data de 28/09/2021
15:14h) s’indica el següent:
Al sobre 2, s’hi ha d’incorporar 1 DIN A3 (amb lema) expressant la millor idea de l’autor i
grafiada de la manera més comprensible possible, per tal de valorar-ne la qualitat,
l’estratègia i la seva implantació (40 punts). I també 1 DIN A3 de documentació escrita
per tal de valorar l’experiència dels autors en biblioteques o edificis culturals (30 punts);
també el pla de treball per aquesta biblioteca de Súria (20 punts) i les qualificacions
energètiques d’edificis similars construïts (10 punts).
En total, també com a màxim 100
punts com en la modalitat A
En el plec de clàusules administratives s’indica:
“La Modalitat B (AMB LEMA) requereix als participants presentar dos DIN A3 horitzontals
a una cara, amb una primera proposta estratègica dibuixada o escrita de la idea sobre
l’objecte del contracte i de forma anònima.
El primer A3 per la idea estratègica i el segon A3 per la documentació escrita.”

També indiquen:
Aquesta documentació haurà d’anar degudament identificada amb un LEMA, ja que la
mateixa és anònima. La vulneració de l’anonimat per part de qualsevol participant en
suposarà l’exclusió del concurs de projectes.
Així doncs: com es valoraran les participacions en la Modalitat B, si en el Plec de
Clàusules Administratives no queden clars els criteris.
I:
Consulta 3.1: Si es tenen en compte els criteris que s’exposen en la resposta a
consultes, i es valora 1 DIN A3 on es puntua l’experiència en projectes
construïts, no queda eliminat l’anonimat de la proposta?
Consulta 3.2: El model de concurs no convida, aprofitant l'avinentesa de
l'elecció d'aquest format, a participar en una modalitat purament currículum
(Modalitat A) i una modalitat on només es valori una proposta gràfica i
estratègica (Modalitat B),
Una modalitat que tingui en compte (tal com se cita en la Resposta 2.1)
participants que no puguin demostrar experiència en projectes de
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També indiquen:
“11.4 Les proposicions són secretes, i en el cas del SOBRE 2, anònimes, i la seva
presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora del
contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.”

biblioteques o similars?
S’indica en les bases el següent:
“Acreditar haver redactat un o més projectes de característiques similars i haver-ne
assumit
també la direcció de les obres fins a la seva finalització, i per tant, que siguin projectes
dissenyats i executats.
S’entendrà per projecte similar qualsevol projecte d’edificació d’obra nova d’una
superfície mínima de 1.000 m2. Aquesta acreditació es farà a través d’un certificat de
bona execució en cas que es tracti d’obra pública.
En cas d’obra de promoció particular, s’acompanyarà el certificat de final d’obra
degudament visat i imatges o referències que n’acreditin la bona execució.”
Consulta 3.3: Si es contempla el criteri de valoració d'experiència en la
Modalitat B, no suposa una contradicció en el plantejament del concurs i les
Bases, que tenen l'objectiu de facilitar la participació a concursants sense
experiència en l'àmbit de biblioteques?

Resposta 3.1:
En la modalitat A, el sobre 2 incorporarà dos DIN A3, posant-se a consideració fins a 4
propostes construïdes; no hi ha anonimat, i per tant, es valorarà l’experiència dels
concursants.: en el 1er DIN A3 on hi haurà les propostes gràfiques, i en el 2on DIN A3 on
hi haurà el currículum, l’equip i el pla de treball.
En canvi en la modalitat B amb LEMA (segons indica la clàusula 11.6 del PCAP), el
sobre 2.1 tindrà el 1er DIN A3, on hi haurà una proposta gràfica amb LEMA i el 2on DIN
A3, amb la documentació escrita que definirà l’experiència, el pla de treball, i les
qualificacions energètiques. I el sobre 2.2 tindrà el LEMA en la portada i la identificació
dels autors a l’interior. Serà el propi jurat que administrarà l’anonimat en aquesta
modalitat B.

Justament la modalitat A està pensada per equips que puguin demostrar experiència, i la
modalitat B està pensada per equips que, a manca d’aquesta experiència, puguin
demostrar idees que el Jurat estimi com a molt brillants.
Resposta 3.3:
En aquesta modalitat B cada equip expressarà el que millor li sembli en l’experiència, el
pla de treball, i les qualificacions energètiques, i serà el Jurat que ponderarà les
valoracions en funció del què exposin els concursants.
Consulta 4:
En relació a les intervencions que s'indiquen en la documentació gràfica i la
trajectòria professional, es poden posar a tots dos llocs?
O les intervencions que s'indiquen en el DIN A3 de la documentació gràfica no
poden estar en el DIN A3 de la trajectòria curricular.
Resposta 4:
Efectivament, les intervencions es poden posar als dos llocs de documentació gràfica i
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Resposta 3.2:

escrita.

Consulta 5:
Interpretació 1: Es poden presentar un màxim de 2A3, el primer dels quals
descriurà fins a 4 projectes i el segon contindrà un currículum.
Interpretació 2: Es poden presentar fins a 8A3, 2 per cada un dels 4 projectes
a valorar.
En el cas de ser la interpretació 1, no entenem com es valorarà el contingut
segons el criteris de valoració, ja que només fan referència als 4 projectes.
Resposta 5
Tal com prescriu el Plec de condicions administratives, en el sobre 2 sols és permès de
presentar un 1er DIN A3 explicant 4 projectes executats (en la modalitat A ), o una idea
d’implantació (en la modalitat B); a més d’un 2on DIN A3 amb l’experiència, el pla de
treball i les qualificacions energètiques.
Consulta 6
Consulta 6.1 - Al plec de clàusules administratives no veiem on explica
expressament els sobres que cal presentar en el cas de modalitat B (amb
lema). Quina nomenclatura tindran i el contingut de cada sobre (documentació
administrativa, identificació de l’autoria, proposta idea)?.

Resposta 6.1:
La resposta sobre la denominació dels sobres, tant per la modalitat A com B és a la
clàusula 11.1 del Plec PACP
Resposta 6.2:
En la modalitat B amb LEMA, el sobre 2.1, ha contenir un DIN A3 expressant una idea
sobre la nova biblioteca de Súria i un DIN A3 amb la documentació escrita que definirà
l’experiència en equipaments similars, el pla de treball per aquest projecte concret de
Súria, i les qualificacions energètiques d’altres obres que hagin realitzat els concursants.
I el sobre 2.2 tindrà el LEMA a la portada i a l’interior la identificació dels autors.
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Consulta 6.2 - En el cas de modalitat B (amb lema), els dos panells din A3 ,
tant el primer panell amb la proposta gràfica, com segon panell amb la
documentació l’escrita, faran referencia a la proposta per la nova biblioteca
de Súria?

Consulta 7:
Consulta 7.1- Per als que optem a opció B, en quant a les bases
administratives, en el nostre cas, tenim la demostració d'experiència amb un
edifici de més de 1000 m2 i una experiència professional de 5 anys del títol de
la carrera. Valdria? O es necessiten els 5 anys de ser col·legiat?
Consulta 7.2 -En l'entrega, es determina que s'han d'entregar dos A3 però no
es determina si els dos han de ser gràfics, o bé, un és gràfic i l'altre memòria.
O bé, la memòria va a part. Es podria desenvolupar millor el que es vol?
Resposta 7.1:
Tal com esmenta la clàusula I del Quadre de característiques, la puntuació de
l’experiència no es fa segons els metres quadrats, sinó segons el PEM de les obres
realitzades.
I tal com esmenta la clàusula G.1 el sistema d’acreditació de la titulació acadèmica de
tècnic competent i anys d’exercici, es pot fer amb un Certificat del Col·legi d’Arquitectes.
Altrament, caldrà acreditar la titulació acadèmica per qualsevol altre sistema habilitant.
Resposta 7.2:
En la modalitat B amb LEMA (segons indica la clàusula 11.6 del PCAP), el sobre 2.1
tindrà el 1er DIN A3 on hi haurà una proposta gràfica amb LEMA, i el 2on DIN A3 amb la
documentació escrita que definirà l’experiència, el pla de treball, i les qualificacions
energètiques. I el sobre 2.2 tindrà el LEMA en la portada i la identificació dels autors a
l’interior.

Súria 4 d’octubre de 2021
Jaume Espinal Farré, Arquitecte
Ajuntament de Súria
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