ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER LA
QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE NÚM. 1 PRESENTADA A LA
LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu i la posterior direcció d'obra de l'ampliació de l'Escola Purificació Salas i Xandri,
per a nova construcció edifici d'educació infantil, a Sant Quirze del Vallès. Clau: PAV-16212
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 12:00 hores del
dia 1 de setembre de 2016 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. M.
Eugènia Tudela i Edo, actuant com a Vocals el Sr. Josep Farré i Canal, la Sra. Sònia Mateo i
Corbi, la Sra. Carla de Brauwer i Fontanals i com a Secretari el Sr. Xavier Fernández i Urbán.
La Presidenta dóna per oberta la sessió i es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 de cadascun
dels licitadors presentats a la licitació, a l’examen i qualificació dels documents continguts en el
sobre núm. 1, així com també a analitzar si contenen tota la documentació exigida en el Plec de
Bases de la licitació.
Un cop finalitzat l’anàlisi d’aquesta documentació la Mesa de Contractació acorda per unanimitat el
següent:
Primer.- Comunicar als licitadors que es relacionen a continuació els defectes u omissions de
documentació que es consideren esmenables i que també s'indiquen, mitjançant publicació en el
perfil d'Infraestructures.cat (www.infraestructures.cat):
Alemany-Badenas-Tubert, Aecinc Arquitectes, Sociedad Civil Profesional, per la correcta
presentació
 de la declaració del representant de l’empresa licitadora amb la relació de treballs de
característiques similars en magnitud i/o complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte
de la licitació i realitzats pel tècnic designat com a Autor del Projecte, en un nombre
màxim de 5 i segons l’Annex núm. 7A; d'acord amb allò especificat als apartats 5.1 del
Plec de Bases
BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP, per la correcta presentació
 de la justificació gràfica dels 5 treballs de característiques similars del tècnic designat
com a Autor del Projecte indicats en l’annex 7A, d'acord amb allò especificat a l'apartat
5.1 del Plec de Bases
Barba Montané i Associats, SLP, per la correcta presentació
 dels comptes anuals i informe de gestió del darrer exercici i el corresponent informe
d'auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil d’acord amb allò especificat
al capítol IV “Aptitud dels Licitadors” de les Instruccions Internes
Brufau Cusó Estudi d'Arquitectura, SLP, per la correcta presentació
 dels comptes anuals i informe de gestió del darrer exercici i el corresponent informe
d'auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil d’acord amb allò especificat
al capítol IV “Aptitud dels Licitadors” de les Instruccions Internes

CAAS Arquitectes, SLP & Robert Terradas Muntañola (UTE), per la correcta presentació
 de tots els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera que s’especifiquen a
la Instrucció 3 de l’apartat “Solvència i Classificació dels licitadors” del capítol IV de les
Instruccions Internes per part de Robert Terradas Muntañola
Camps Boixadera Associats, SLP, per la correcta presentació
 de la declaració del representant de l’empresa licitadora amb la relació de treballs de
característiques similars en magnitud i/o complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte
de la licitació i realitzats pel tècnic designat com a Autor del Projecte, en un nombre
màxim de 5 i segons l’Annex núm. 7A; d'acord amb allò especificat als apartats 5.1 del
Plec de Bases
 de la justificació gràfica dels 5 treballs de característiques similars del tècnic designat
com a Autor del Projecte indicats en l’annex 7A, d'acord amb allò especificat a l'apartat
5.1 del Plec de Bases
 de l’acreditació per part de tercers conforme el tècnic designat com a Autor del Projecte
ha realitzat en el curs dels últims 7 anys com a mínim un projecte d’equipament públic
d’un abast similar al del contracte objecte de la present licitació o la corresponent
direcció d’obra (sempre que hagi estat l’autor del projecte), amb indicació de les dades
que s'especifiquen a l'apartat 5.1 del Plec de Bases
Colomer Aceves Arquitectes, SLP, per la correcta presentació
 dels comptes anuals i informe de gestió del darrer exercici i el corresponent informe
d'auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil d’acord amb allò especificat
al capítol IV “Aptitud dels Licitadors” de les Instruccions Internes
Franc Fernandez Eduardo & Juncosa Sánchez Subirats Enginyeria i Arquitectura, SLP (UTE),
per la correcta presentació
 de tots els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera que s’especifiquen a
la Instrucció 3 de l’apartat “Solvència i Classificació dels licitadors” del capítol IV de les
Instruccions Internes per part de Juncosa Sánchez Subirats Enginyeria i Arquitectura,
SLP
JIZ arquitectes, SLP, per la correcta presentació
 de la declaració del representant de l’empresa licitadora amb la relació de treballs de
característiques similars en magnitud i/o complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte
de la licitació i realitzats pel tècnic designat com a Autor del Projecte, en un nombre
màxim de 5 i segons l’Annex núm. 7A; d'acord amb allò especificat als apartats 5.1 del
Plec de Bases
 de l’acreditació per part de tercers conforme el tècnic designat com a Autor del Projecte
ha realitzat en el curs dels últims 7 anys com a mínim un projecte d’equipament públic
d’un abast similar al del contracte objecte de la present licitació o la corresponent

direcció d’obra (sempre que hagi estat l’autor del projecte), amb indicació de les dades
que s'especifiquen a l'apartat 5.1 del Plec de Bases
 de l'escriptura de constitució i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites
en el Registre Mercantil d’acord amb allò especificat a la Instrucció 1 de l’apartat
“Capacitat i Representació” del capítol IV de les Instruccions Internes
 del document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de l'oferta
d’acord amb allò especificat a la Instrucció 5 de l’apartat “Capacitat i Representació” del
capítol IV de les Instruccions Internes
 dels comptes anuals i informe de gestió del darrer exercici i el corresponent informe
d'auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil d’acord amb allò especificat
al capítol IV “Aptitud dels Licitadors” de les Instruccions Internes
Josep Guàrdia i Riera, per la correcta presentació
 de tots els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera que s’especifiquen a
la Instrucció 3 de l’apartat “Solvència i Classificació dels licitadors” del capítol IV de les
Instruccions Internes
Josep Maria Wennberg Rutllant & Vicenç Benéitez Rodríguez (UTE), per la correcta
presentació
 del document de compromís de constitució de la UTE d’acord amb allò especificat a la
Instrucció 6 de l’apartat “Capacitat i Representació” del capítol IV de les Instruccions
Internes
Kasval Arquitectes, SLP, per la correcta presentació
 de la justificació gràfica dels 5 treballs de característiques similars del tècnic designat
com a Autor del Projecte indicats en l’annex 7A, d'acord amb allò especificat a l'apartat
5.1 del Plec de Bases
Llimona-Ruiz-Recoder Arquitectes, SLP, per la correcta presentació
 de la garantia provisional d’acord amb allò especificat a la Instrucció 4 del capítol V de
les Instruccions Internes
 de la declaració del representant de l’empresa licitadora amb la relació de treballs de
característiques similars en magnitud i/o complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte
de la licitació i realitzats pel tècnic designat com a Autor del Projecte, en un nombre
màxim de 5 i segons l’Annex núm. 7A; d'acord amb allò especificat als apartats 5.1 del
Plec de Bases
 de tots els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera que s’especifiquen a
la Instrucció 3 de l’apartat “Solvència i Classificació dels licitadors” del capítol IV de les
Instruccions Internes
 dels comptes anuals i informe de gestió del darrer exercici i el corresponent informe
d'auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil d’acord amb allò especificat
al capítol IV “Aptitud dels Licitadors” de les Instruccions Internes

SBS Simón i Blanco, SLP, per la correcta presentació
 de la declaració del representant de l’empresa licitadora amb la relació de treballs de
característiques similars en magnitud i/o complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte
de la licitació i realitzats pel tècnic designat com a Autor del Projecte, en un nombre
màxim de 5 i segons l’Annex núm. 7A; d'acord amb allò especificat als apartats 5.1 del
Plec de Bases
 de l’acreditació per part de tercers conforme el tècnic designat com a Autor del Projecte
ha realitzat en el curs dels últims 7 anys com a mínim un projecte d’equipament públic
d’un abast similar al del contracte objecte de la present licitació o la corresponent
direcció d’obra (sempre que hagi estat l’autor del projecte), amb indicació de les dades
que s'especifiquen a l'apartat 5.1 del Plec de Bases
Seguí Arquitectura, SLP, per la correcta presentació
 de la garantia provisional d’acord amb allò especificat a la Instrucció 4 del capítol V de
les Instruccions Internes
Sánchez-Piulachs, Arquitectes, SLP, per la correcta presentació
 de la garantia provisional d’acord amb allò especificat a la Instrucció 4 del capítol V de
les Instruccions Internes
Segon.- Atorgar un termini de 72 hores, comptador des de la seva publicació en el perfil
d'Infraestructures.cat (www.infraestructures.cat), per a que els licitadors indicats a l'acord Primer
puguin presentar l'oportuna esmena.
Tanmateix la Mesa de Contractació acorda que, en cas d’absència o qualsevol altra impossibilitat
de la Presidenta, els actes de tràmit siguin duts a terme per la vocal Carla de Brauwer i Fontanals.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que el Secretari estén aquesta Acta que és aprovada i signada
per tots els membres de la Mesa.

