ESMENA DE L´ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL SOBRE 1
DEL CONCURS D´ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I POSTERIOR
DIRECCIÓ DE L´OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE L´ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX.
Antecedents.
A la seu de l’EMD de Valldoreix, el dia 29 de setembre de 2021 a les 10:45h es va reunir la
Mesa de Contractació, d'acord amb el que assenyala el Plec de Clàusules Administratives que
regeixen el concurs públic d´assistència tècnica per a la redacció del projecte i posterior
direcció de l´obra de construcció de l´escola de música de Valldoreix, es nomenà els membres
de la Mesa de contractació per efectuar l´obertura i validació de la documentació general
continguda en el sobre 1.
En dita Acta es va informar i relacionar tots els interessats que va presentar sol·licitud de
participació al concurs.
La Presidenta va informar que l’objecte de la convocatòria era l’obertura del sobre 1
corresponent a “Documentació general». Es va revisar la documentació i obtenir el resultat
ressenyat detalladament en l´Acta. Acta publicada al perfil del contractant en data 1 d´octubre
de 2021.
La Mesa va declarar quines de les sol.licituds presentades contenien tota la documentació reclamada en
el Sobre 1 i s´admetien:

- Q30 ARQUITECTURA PME, SLP
- MARIA DÍAZ ARQUITECTOS, SLP
- COLECTIU BRUSI, SLP
- ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES
- MANEL BOSCH I ARAGÓ.
- C63 STUDIO, SLP
- TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE, SLP.
- UTE MORA-SANSVISENS ARQUITECTES ASSOCIATS SCP- AMOO STUDIO SCP
- CAAS ARQUITECTES
- JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L

La Mesa va declarar quines de les sol·licituds presentades pels licitadors contenien defectes
esmenables i acordar requerir als sol·licitants a fi que presentin la documentació en el termini
màxim d´un dia hàbil. Termini màxim, el dimarts 5 d´octubre a les 14h:
- UTE XAVIER VANCELLS ARQUITECTES SLP-LÄNK ARQUITECTES.
- MATEU BARBA ARQUITECTES, SLP.
.
- BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP.
- UTE B.B.-V.B.
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- YAIZA TERRÉ STUDIO

- JAVIER DE LAS HERAS.
- LEVE PRODUCTORA, S.L.

La Mesa va declarar l´exclusió de les següents sol·licituds per no complir amb els requisits de
les bases administratives del concurs:
- GERARD PUIG FREIXAS
- ENRIC JENÉ IZQUIERDO
- SERGI SERRA CASALS
- BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP

Havent-nos donat compte que en dita Acta, en la relació dels exclosos, es va ometre un dels
interessats presentador de sol·licitud de participació, amb la present es procedeix a la
seva esmena.
I per tant, en l´Acta de 29 de setembre de 2021 de la mesa de contractació i d´obertura del
sobre 1 del concurs d´assistència per a la redacció del projecte i posterior direcció de l´obra de
construcció de l´escola de música de Valldoreix on diu:
“La Mesa declara l´exclusió de les següents sol·licituds per no complir amb els requisits de les
bases administratives del concurs:

- ENRIC JENÉ IZQUIERDO: Ha presentat un sol Sobre que conté un únic CD, on segons escriu
en el Sobre, conté les següents carpetes: Sobre 1; Sobre 2. La presentació no és correcte. Segons els
plecs administratius de les Bases, s´havien de presentar 2 sobres (Sobre 1 i Sobre 2) i dintre de cadascun
d´aquest la Doc en paper o bé en format electrònic. Per tant, un CD dins de cada Sobre. Clàusules 7, 8, 9
i 10 del Plec de Bases Administratives.
Alhora, es presenta la sol.licitud escrit a mà, quan la clàusula 8.2 diu que les sol.licituts de participació es
presentaran escrites a màquina o altres tipus d´impressió mecànica o informàtica.

- SERGI SERRA CASALS: Ha presentat un sol Sobre que conté un únic CD, on segons escriu
en el Sobre, conté CD amb Sobre 1 i Sobre 2. La presentació no és correcte. Segons els plecs
administratius de les Bases, s´havien de presentar 2 sobres (Sobre 1 i Sobre 2) i dintre de cadascun d
´aquest la Doc en paper o bé en format electrònic. Per tant, un CD dins de cada Sobre. Clàusules 7, 8, 9 i
10 del Plec de Bases Administratives.
Alhora, es presenta la sol.licitud escrit a mà, quan la clàusula 8.2 diu que les sol.licituts de participació es
presentaran escrites a màquina o altres tipus d´impressió mecànica o informàtica.
- BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP: Ha presentat un sol Sobre que conté un únic CD
on segons indica en el sobre es conté en l´únic CD, el contingut dels Sobres 1 i 2. Segons els plecs
administratius de les Bases, s´havien de presentar 2 sobres (Sobre 1 i Sobre 2) i dintre de cadascun d
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- GERARD PUIG FREIXAS: Ha presentat un sol sobre que conté UN únic CD, on segons indica
en el correu electrònic de data 05/07/2021, 13:42h (Registre Entrada 2021-E-RC-933 06/07/2021 8:42₎ c.e. on anuncia i adjunta comprovant de l´enviament per correus del CD contingut Sobre 1 i Sobre 2. El
requerit en les bases per participar en el concurs era la presentació de 2 sobres (Sobre 1 i Sobre2). Si es
volia presentar la documentació en format electrònic, suport CD, s´havia d´haver presentat 2 CD
respectivament. Un CD dins del Sobre 1 i amb el contingut propi requerit a presentar dins del Sobre 1 i un
altra CD dins del Sobre 2 i amb el contingut propi requerit a presentar dins del Sobre 2. Clàusules 7, 8, 9 i
10 del Plec de Bases Administratives.

´aquest la Doc en paper o bé en format electrònic. Per tant, un CD dins de cada Sobre. Clàusules 7, 8, 9 i
10 del Plec de Bases Administratives.
Ha de dir,

“La Mesa declara l´exclusió de les següents sol·licituds per no complir amb els requisits de les
bases administratives del concurs:
UTE RODON ARQUITECTES SLP ESTUDI MASSIP-BOSCH ARQUITECTES SLP RODON
BONET: El CD contingut en el Sobre 1 està en buit. No hi cap contingut.
- GERARD PUIG FREIXAS: Ha presentat un sol sobre que conté UN únic CD, on segons indica
en el correu electrònic de data 05/07/2021, 13:42h (Registre Entrada 2021-E-RC-933 06/07/2021 8:42₎ c.e. on anuncia i adjunta comprovant de l´enviament per correus del CD contingut Sobre 1 i Sobre 2. El
requerit en les bases per participar en el concurs era la presentació de 2 sobres (Sobre 1 i Sobre2). Si es
volia presentar la documentació en format electrònic, suport CD, s´havia d´haver presentat 2 CD
respectivament. Un CD dins del Sobre 1 i amb el contingut propi requerit a presentar dins del Sobre 1 i un
altra CD dins del Sobre 2 i amb el contingut propi requerit a presentar dins del Sobre 2. Clàusules 7, 8, 9 i
10 del Plec de Bases Administratives.
- ENRIC JENÉ IZQUIERDO: Ha presentat un sol Sobre que conté un únic CD, on segons escriu
en el Sobre, conté les següents carpetes: Sobre 1; Sobre 2. La presentació no és correcte. Segons els
plecs administratius de les Bases, s´havien de presentar 2 sobres (Sobre 1 i Sobre 2) i dintre de cadascun
d´aquest la Doc en paper o bé en format electrònic. Per tant, un CD dins de cada Sobre. Clàusules 7, 8, 9
i 10 del Plec de Bases Administratives.
Alhora, es presenta la sol.licitud escrit a mà, quan la clàusula 8.2 diu que les sol.licituts de participació es
presentaran escrites a màquina o altres tipus d´impressió mecànica o informàtica.

- BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP: Ha presentat un sol Sobre que conté un únic CD
on segons indica en el sobre es conté en l´únic CD, el contingut dels Sobres 1 i 2. Segons els plecs
administratius de les Bases, s´havien de presentar 2 sobres (Sobre 1 i Sobre 2) i dintre de cadascun d
´aquest la Doc en paper o bé en format electrònic. Per tant, un CD dins de cada Sobre. Clàusules 7, 8, 9 i
10 del Plec de Bases Administratives. “

La present Esmena es publicarà en el perfil del contractant.
La Secretària de la Mesa.
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- SERGI SERRA CASALS: Ha presentat un sol Sobre que conté un únic CD, on segons escriu
en el Sobre, conté CD amb Sobre 1 i Sobre 2. La presentació no és correcte. Segons els plecs
administratius de les Bases, s´havien de presentar 2 sobres (Sobre 1 i Sobre 2) i dintre de cadascun d
´aquest la Doc en paper o bé en format electrònic. Per tant, un CD dins de cada Sobre. Clàusules 7, 8, 9 i
10 del Plec de Bases Administratives.
Alhora, es presenta la sol.licitud escrit a mà, quan la clàusula 8.2 diu que les sol.licituts de participació es
presentaran escrites a màquina o altres tipus d´impressió mecànica o informàtica.

