Expedient: 99/2020
ANUNCI: Resposta a diverses preguntes 8:

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 unes següents qüestions que tot seguit resoldrem:

En primer lloc es fa saber a tots els concursants i equips que es volen presentar, que
abans d’ahir dilluns dia 18/10/2021 es van modificar el PCAP i l’Anunci de licitació, i es
va donar un nou termini per la presentació d’ofertes fins el 25/11/2021. Trobareu la
informació actualitzada al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Súria.
El motiu d’aquest canvi, de comú acord amb el Col·legi d’Arquitectes, ha sigut per
unificar criteris de presentació entre la modalitat A i la modalitat B del concurs de cara
a la valoració de les propostes. Lamentem les molèsties que haguem pogut ocasionar
als concursants que s’han esforçat per presentar documents aquesta setmana.
I tot seguit es responen les qüestions que se’ns han plantejat darrerament:

Bona tarda, en referencia a l’expedient de licitació de serveis per a la
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I DO, ESS, PROJECTE
ACTIVITATS I AMBIENTAL, DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
BIBLIOTECA A SURIA (exp. 99/2020), voldríem consultar si seria possible
presentar a la modalitat A de la primera fase un edifici que respon al programa
d’un Club Nàutic, amb sales polivalents, local social i aula de formació entre el
seus espais principals. És a dir si es consideraria en la categoria d’ ús cultural.
Resposta 1:
D’acord al PCAP actualitzat, en l’apartat I. Criteris de selecció , es pot presentar “...un
edifici que l’ús principal sigui una biblioteca o un edifici d’ús cultural”. En aquest cas del
club nàutic, si l’objecte del projecte, i més del 50% de la superfície, és destinada a usos
culturals, evidentment que es pot presentar. Si l’objecte del projecte, i més del 50% de
la superfície, és destinada a l’ús esportiu; aleshores entenem que estaria fora les
previsions de les bases d’aquest concurs.
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Consulta 1:

Consulta 2:

En el sobre 1, tenint en compte q ens presentem en UTE, cal presentar
en aquesta primera fase tots els documents que enumero a continuació
o es suficient amb les DEUC i el compromís de ute?
No em queda clar si omplint la deuc ja et compromets a que compleixes amb la
solvència tècnica i més endavant ja demanareu si cal justificació o si cal entrarla ja ara:
-

Deuc empresa 1
Deus empresa 2
Compromis de formar UTE
Títols d’arquitecte
Certificat de col·legiació
Compromís d’ampliar pòlissa per 310.000e
Acreditar l’autoria de l’obra q es presenta
Acreditar la certificació energètica de l’obra q es presenta

Resposta 2:
Efectivament, en el sobre 1, s’haurà de presentar únicament les Declaracions DEUC i/o
el compromís de formar una UTE. La documentació corresponent a la solvència
econòmica i tècnica s’haurà de justificar en el cas de resultar adjudicatari, i de forma
prèvia a l’adjudicació.

Consulta 3:

A què es refereix amb el pla de treball de la proposta? Podeu detallar més
sobre la informació necessària en aquest pla de treball?
Resposta 3:
Es refereix a la manera com l’autor, o l’equip que es presenta al concurs, pensa
plantejar aquest projecte, és a dir com abordarà tot un seguit de temes relacionats: la
formalització del disseny del programa funcional que combina l’ús de biblioteca amb l’ús
de les altres dependències culturals; en quines fases distribuirà el treball projectual;
quins inputs pensa recollir de la futura població usuària que hagin d’incidir en el
projecte; quines col·laboracions externes l’ajudaran a configurar un bon resultat en
l’estructura, les instal.lacions, o la humanització d’interiors; quins referents se’ls hi
suggereixen, etc. És a dir, qualsevol informació relacionada amb la manera de treballar
de l’equip per tal que el Jurat pugui valorar la seva capacitat pel bon fi d’aquest
projecte.
Consulta 4:

Tenim un dubte respecte el Concurs de la Biblioteca, podriem acreditar
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En relació al Concurs de projectes, de les obres de construcció d'una biblioteca
a la cantonada del carrer Pius Macià amb Magí Fàbrega de Súria, voldria
formular la següent consulta:

la solvencia tècnica amb la presentació del certificat de bona execució
d'un projecte d'edificació d'un poliestportiu de 1760m2? Moltes
gràcies.
Resposta 4:
Efectivament, en l’apartat c) de Solvència diu “... qualsevol projecte d’edificació d’obra
nova d’una superfície mínima de 1.000 m² en que l’ús principal sigui preferentment una
biblioteca o un d’un edifici del sector terciari exceptuant edificis d’habitatge o
industrials...”
Tanmateix, cal anar alerta que en l’apartat I. Criteris de selecció , és a dir, en el sobre
2 que els participants ja presenten documentació concreta en la Modalitat A, en la qual
pot presentar “...un edifici que l’ús principal sigui una biblioteca o un edifici d’ús
cultural”. Diferentment de la modalitat en que es pot presentar “... una idea succinta
relativa a l’objecte del contracte, ja sigui a través d’una explicació gràfica o escrita,
d’una estratègia de projecte, ...”
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Jaume Espinal Farré, Arquitecte
Ajuntament de Súria

