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.
A la seu de l’EMD de Valldoreix, essent les 10:45h hores del dia 29 de setembre de 2021, es
reuneix 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.
Presideix la Sra. Sussana Herrada, Vocal de l’EMD de Valldoreix i formen part de la Mesa, com
a vocals: la Sra. M. Josep Tuyà, Secretaria Interventora Accidental de l´EMD de Valldoreix i el
Sr. Oriol Sales, tècnic. La Sra. Sonia Aymerich actua com a Secretària de la Mesa.

Nom

Registre d'Entrada

Data d'Entrada

YAIZA TERRÉ STUDIO

2021-E-RC-911

02/07/2021 13:51

Q30 ARQUITECTURA PME, SLP

2021-E-RC-907

02/07/2021 11:25

MARIA DIAZ ARQUITECTOS, SLP

2021-E-RC-908

02/07/2021 12:15

UTE RODON ARQUITECTES SLP ESTUDI MASSIP-BOSCH
ARQUITECTES SLP RODON BONET

2021-E-RC-910

02/07/2021 13:27

COLECTIU BRUSI, SLP

2021-E-RC-930
2021-E-RC-1006

06/07/2021 07:57
14/07/2021 11:53

ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES, S.C.P.

2021-E-RC-925
2021-E-RC-948

05/07/2021 13:01
07/07/2021 12:02

2021-E-RC-931
2021-E-RC-933

06/07/2021 08:16
06/07/2021 08:42

2021-E-RC-947

07/07/2021 11:57

UTE XAVIER VANCELLS ARQUITECTES SLP-LÄNK
ARQUITECTES

2021-E-RC-934
2021-E-RC-946

06/07/2021 09:01
07/07/2021 11:52

MANEL BOSCH I ARAGÓ

2021-E-RC-927
2021-E-RC-942

C63 STUDIO, SLP

2021-E-RC-928
2021-E-RC-941

05/07/2021 13:42
06/07/2021 13:41

TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE,
SLP.

2021-E-RC-929

05/07/2021 13:57

MATEU BARBA ARQUITECTES, SLP

2021-E-RC-926

05/07/2021 13:11

BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP

2021-E-RC-924

05/07/2021 12:52

ENRIC JENÉ IZQUIERDO

2021-E-RC-923

05/07/2021 12:41

UTE B.B.-V.B.

2021-E-RC-922

05/07/2021 12:28

GERARD PUIG FREIXAS

05/07/2021 13:23
06/07/2021 13:46
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Primerament s’informa que els interessats que han presentat sol.liciut de participació al present
concurs són les següents:

JAVIER DE LAS HERAS

2021-E-RC-920

05/07/2021 11:45

UTE MORA-SANSVISENS ARQUITECTES ASSOCIATS SCPAMOO STUDIO SCP

2021-E-RC-921

05/07/2021 11:58

CAAS ARQUITECTES

2021-E-RC-919

05/07/2021 11:34

LEVE PRODUCTORA, S.L.

2021-E-RC-918

05/07/2021 11:11

SERGI SERRA CASALS

2021-E-RC-917

05/07/2021 10:54

BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP

2021-E-RC-913

05/07/2021 08:41

JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L

2021-E-RC-914

05/07/2021 09:26

Informa la Presidenta que l’objecte d’aquesta convocatòria es l’obertura del sobre 1
corresponent a “Documentació general». Revisada la documentació s’obté el següent resultat:

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual

YAIZA TERRÉ STUDIO
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Q30 ARQUITECTURA PME, SLP
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

MARIA DIAZ ARQUITECTOS, SLP
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

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.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades

COLECTIU BRUSI, SLP
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

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. Queda exclòs.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat

UTE XAVIER VANCELLS ARQUITECTES SLPLÄNK ARQUITECTES
Incomplet. Esmenar
Sí
Sí
Sí
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G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
Sí
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
Sí
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
Sí
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Sí
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
Sí
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i ESMENAR (Falta la signatura de dos dels autors)
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
Sí
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
Sí
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del

MANEL BOSCH I ARAGÓ
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

C63 STUDIO, SLP
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
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DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO
ARCHITECTURE, SLP.
SÍ
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

MATEU BARBA ARQUITECTES, SLP
SÍ
Sí
A esmenar
Sí
Sí
Sí
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contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP
ESMENAR
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

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.
Queda exclòs.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació

UTE B.B.-V.B.
SÍ
Sí
ESMENAR
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F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complimentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

JAVIER DE LAS HERAS
Sí
Sí
ESMENAR
Sí
Sí
ESMENAR
ESMENAR
ESMENAR
ESMENAR
Sí
Sí
Sí

UTE MORA-SANSVISENS ARQUITECTES
ASSOCIATS SCP- AMOO STUDIO SCP
Sí
Sí
Sí
Sí
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econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complimentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
SÍ
Sí
Sí

CAAS ARQUITECTES
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Sí
Sí
Sí

LEVE PRODUCTORA, S.L.
SÍ
Sí
Sí
Sí

Codi Validació: 6MGPX45SDMCK3GX34GWQ6K7SG | Verificació: https://valldoreix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 13

econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complmentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complimentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

Sí
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
ESMENAR
ESMENAR
Sí

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.
Queda exclòs.
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.
Queda exclòs.
JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L
Sí
Sí
SÍ
Sí
Sí
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Sí
Sí
Sí
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DEUC o declaració Annex 7b
A) Declaració responsable relativa a la designació d
´una adeça de correu electrònic com a mitjà
preferent per rebre totes les notificacions
B) Declaració responsable sobre la situació
econòmica i financera
C) Declaració relativa a la inexistència de la relació
econòmica i/ financera il.legal am un país considerat
paradís fiscal
D) Declaració responsable de participació en
actuacions prèvies relacionades amb l´objecte del
contracte
E) Declaració de la documentació contractual
F) Declaració sobre el compliment de la normativa d
´integració de persones discapacitades
G) Declaració sobre l´obligació de comptar amb un
Pla d´igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible
H) Declaració sobre la condició o no d´empresa i de
PIME als efectes de complimentar l´Annex 4
I) Declaració responsable representant empresa i
compromís de l´autor/a
J) Declaració responsable representant empresa i
compromís dels col.laboradors
K) Declaració responsable de compromís d´igualtat
de gènere.

La Mesa declara que les sol.licituds presentades pels licitadors que es relacionen a continuació
contenen tota la documentació reclamada en el Sobre 1 i s´admeten.
- YAIZA TERRÉ STUDIO
- 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 declara que les sol.licituds presentades pels licitadors que es relacionen a continuació
contenen defectes esmenables i acorda 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: Ha d´esmenar:
- En quan a la declaració responsable, segons Annex núm. 7B del plec de bases administratives:
en l´apartat 5 de dita declaració declara que l´empresa sí acredita la solvència basant-se en la solvència i
mitjans d´altres entitats per satisfer els requisits mínims de solvència establerts al Plec que regeixen el
present concurs. Manca aportar documentació que així ho acrediti.

- En quan a la declaració responsable representant empresa i compromís de l´autor/a: Manca
aportar la declaració signada de dos dels tres autors: Sr. amb DNI ***5997** i Sra. ***4790**.
- MATEU BARBA ARQUITECTES, SLP: Ha d´esmenar:

- En quan a la declaració responsable sobre la situació econòmica i financera: Manca aportar la
declaració responsable conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no es troba
en situació d´insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de fallida, concurs de creditors,
procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb
una situació d´insolvència; que no ha so.licitat la declaració de concurs, ni té constància de que aquesta
hagi estat sol.licitada per cap tercer o que dita sol.licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat
Mercantil la comunicació d´inici de negociacions regulada a l´article 5bis de la Llei concursal.
- BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP: Ha d´esmenar:
- En quan a la declaració responsable, segons Annex núm. 7B del plec de bases administratives: en l
´apartat 5 de dita declaració declara que l´empresa sí acredita la solvència basant-se en la solvència i
mitjans d´altres entitats per satisfer els requisits mínims de solvència establerts al Plec que regeixen el
present concurs. Manca aportar documentació que així ho acrediti.
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- Pendent presentar la declaració on es manifesti la voluntat de concurrència conjunta d´acord
amb allò previst a l´art. 69.3 de la LCSP (normativa actual de la Llei de contractes). Han presentat
conforme a la normativa anterior de la LCSP, ja derogada. Alhora, han d´expressar l´assumpció del
compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal mitjançant escriptura pública en cas de resultar
adjudicataris.

- UTE B.B.-V.B.: Ha d´esmenar:
- En quan a la declaració responsable sobre la situació econòmica i financera: Manca aportar la
declaració responsable conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no
es
troba en situació d´insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de fallida,
concurs
de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat,
relacionat amb una situació d´insolvència; que no ha so.licitat la declaració de concurs, ni té constància
de que aquesta hagi estat sol.licitada per cap tercer o que dita sol.licitud sigui imminent; i que no ha
presentat al Jutjat Mercantil la comunicació d´inici de negociacions
regulada a l´article 5bis de la Llei
concursal.
- JAVIER DE LAS HERAS: Pendent de presentar:
- Declaració responsable sobre la situació econòmica i financera.
- Declaració de la documentació contractual.
- Declaració sobre el compliment de la normativa d´integració de persones discapacitades.
- Declaració sobre l´obligació de comptar amb un Pla d´igualtat entre homes i dones quan
legalment sigui exigible.
- Declaració sobre la condició o no d´empresa i de PIME als efectes de complimentar l´Annex 4.
- LEVE PRODUCTORA, S.L.: Pendent de presentar:
- Declaració responsable representant empresa i compromís de l´autor/a.
- Declaració responsable representant empresa i compromís dels col.laboradors que s’ha de valorar la

documentació tècnica en les proposicions presentades d’acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars, aquesta Mesa sol·licita informe als serveis tècnics d’aquesta EMD.

- 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.

- 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.
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La Mesa declara l´exclusió de les següents sol.licituts per no complir amb els requisits de les
bases administratives del concurs:

- 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.

I perquè consti, s’estén la present Acta, de tot el que en dono fe, com a Secretaria autoritzant,
finalitzant a les 12:00 hores de la data al començament indicada.
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La Secretària de la Mesa.

