Expedient: 99/2020
ANUNCI: Resposta a diverses preguntes 7:

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:
Els 5 anys s'han d'acreditar des del moment en que es va tenir el títol o des
del moment en què es va col·legiar al COAC?
Resposta 1:
Han de ser com a mínim 5 anys de professió, per tant amb títol habilitant.
Consulta 2:

Entenem que "encert en l'estratègia" vol dir idees de projecte, una esquema
de proposta tal com es demana en la modalitat B? Si és així es trenca
l'anonimat ja que en el mateix din A3 hi ha el currículum de l'equip.
Entenem doncs que encert en l'estratègia i pla de treball en modalitat A s'ha
de parlar més de la metodologia de treball sense entrar en projecte ni
proposta?
2.2 En quant a l'entrega, a la rectificació de la resposta pregunta 1 es diu que
s'ha de fer presencialment a l'Ajuntament o mitjançant tramesa de Correus. Si
es fa per tramesa de Correus, ha de ser rebut abans del dia 21? O es suficient
si la documentació ha estat enviada abans del dia 21?
2.3 En quant a l'entrega es demanen 2 dinA3 plegats en dinA4 amb suport
rígid. Això vol dir que és un dinA3 amb suport plegat (suport i paper) per la
meitat en dinA4?
Resposta 2.1:
Efectivament en la modalitat A que no és anònima, apart de la documentació d’obra
executada, cal explicar quines han sigut les estratègies o els punts clau en el disseny de
l’obra/obres que es presentin perquè el Jurat pugui interpretar la relació entre els
objectius i el resultat obtingut. I pel que fa al Pla de treball, no es refereix a l’obra
acabada sinó a la metodologia de treball que l’equip farà servir per a la nova biblioteca
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2.1 En la modalitat A, en els criteris de puntuació es parla de "Encert en
l'estratègia de projecte i el pla de treball 20p".

de Súria
Resposta 2.2:
La documentació es pot presentar per correu administratiu, a les oficines de correus,
que deixa constància de la data d’enviament de la documentació, fins al mateix dia 21, i
enviar-nos un correu electrònic d’aquest fet a l’adreça suria@suria.cat.
Resposta 2.3:
Aquesta expressió és una errada que conté el Plec. És simplement un full A3 plegat
tamany A4, sense cap suport rígid per aquesta primera volta.
Properament serà esmenat i en donarem publicitat suficient.
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