Expedient: 99/2020
ANUNCI: Resposta a diverses preguntes 9:

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:
Pregunta 1.- En la Modalitat A requereix a les persones participants presentar
un únic DIN A3 a una sola cara, plegat A4, explicant la qualitat arquitectònica
d’una obra projectada i acabada en nom propi o en equip, d’un edifici que l’ús
principal sigui una biblioteca o un edifici d’ús cultural.
En aquest sentit, una escola amb biblioteca es considera un edifici cultural?
Es valorarà de la mateixa manera una biblioteca que un edifici cultural en els
criteris de selecció de la Fase 1 d’aquest A3?
Pregunta 2.- En l’apartat d’acreditació de solvència tècnica.
1.- Cal acreditar els apartats a,b,c i d en la Fase 1?
2.- En l’apartat d de la solvència tècnica es requereix que en l’equip
s’incorpori un especialista en eficiència energètica. Aquest especialista ha de
formar UTE amb l’equip principal o s’ha de presentar al concurs com un
col·laborador de l’equip?
Resposta a la pregunta 1:

Resposta a la pregunta 2:
En la primera volta d’aquest concurs, efectivament cal acreditar en el sobre 1 allò que
s’exigeix a l’apartat G.1 del quadre de característiques.
I pel que fa a la solvència en eficiència energètica, pot ser la del titular, la de qualsevol
membre de l’equip o la d’un col.laborador, sempre i quan tingui el títol habilitant per
poder emetre certificats d’eficiència energètica.
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Un escola no és un edifici cultural, per tant, i com diu el PCAP, en la modalitat A cal
presentar una biblioteca o un edifici cultural, no escolar.

