ANUNCI DE LICITACIÓ
La Junta de Govern Local, a la sessió ordinària del dia 23 de desembre de 2020, modificat en
sessió del dia 5 d’agost de 2021, va aprovar l’expedient de contractació del Concurs de projectes
amb intervenció de jurat, amb dues fases i amb intervenció de jurat, 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, així com l’adjudicació del contracte al guanyador del concurs,
identificat com a expedient GESTIONA 99/2020, així com la corresponent licitació:
1.- Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de Súria
Dependència que tramita l’expedient: Servei de secretaria i contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d’expedient: Gestiona 99/2020

2.- Obtenció de documentació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Súria
Domicili: Carrer Ernest Solvay, 13
Localitat i codi postal: Súria, 08260
Telèfon: 93 868 28 00
Adreça electrònica: suria@suria.cat
Seu electrònica: https://suria.eadministracio.cat/info.0
Adreça d’internet del perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=28881974
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Fins el darrer dia de presentació d’ofertes
i) Horari d’atenció: matí de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

a) Descripció de l’objecte del contracte: Concurs de projectes, amb dues fases i amb
intervenció de jurat, 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 la cantonada del c/ Pius Macià 17-25 amb Magí Fàbrega 24 de Súria, així
com l’adjudicació del contracte al guanyador del concurs, d’acord amb els articles 183 a
187 (amb excepció del 185) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i 11 i següents de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’arquitectura de Catalunya.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució: Súria
e) Termini d’execució: 6 mesos
f) Establiment d’un acord marc: no
4.- Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Concurs de projectes
Tramitació: Ordinària
Procediment: Concurs de projectes
S’aplica acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

5.- Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte (VEC): 271.693,00 €, distribuït amb les següents anualitats
i treballs que comprèn:


2021: Per les compensacions en fase de concurs: 16.000 €
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3.- Objecte del contracte:



2022: Projecte bàsic (inclourà Memòria de qualificació energètica HE0 i HE1,
Memòria d’incendis pel tràmit anticipat al Servei de Prevenció i extinció de
Bombers, i Memòria justificativa si no s’utilitzen col·lectors solars d’acord al HE4):
67.761 €.



2022: Estudi de seguretat i salut i programa de control de qualitat 8.712€.



2022: Projecte executiu: 58.081.€.



2022: Pel visat al Col·legi d’Arquitectes: 2.879,00.€.



2022: Projecte d’instal·lacions i també d’activitats i ambiental (que es tramitarà en
règim de comunicació): 27.000.€.



2023: Direcció d’obres i les instal·lacions legalitzades (que inclourà les actes
setmanals de visita, la documentació de final d’obra i el Llibre de l’edifici,
juntament amb les actes de replanteig i de recepció final sense esmenes): (50%
per aquesta anualitat) 45.630 €



2024: Direcció d’obres i instal·lacions (50% restant) 45.630. €

b) Pressupost base de licitació (PBL): 328.748,53 €
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties:
a) Provisional: no
b) Definitiva: Si
8.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No s’exigeix
b) Acreditació de solvència tècnica: De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, l’acreditació
de la solvència tècnica o professional de l’empresari/a, s’haurà d’apreciar tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, en virtut de
l’experiència acreditada mitjançant els anys de col·legiació professional i una experiència
professional mínima de 5 anys d’exercici de la professió.
Acreditació de solvència econòmica: Disposar d’una pòlissa assegurança d’indemnització
per riscos professionals, per import igual o superior a 310.000 .-€ per sinistre.

I.

Criteris de selecció

Per a la Fase 1 de selecció de participants es preveuen dues possibles modalitats de participació
que es valoraran així:
c)

Documentació: Qualitat arquitectònica i capacitat de disseny. Es valoraran les actuacions
presentades (fins un màxim de 4) pel que fa a la qualitat dels espais, el disseny formal i
l’estratègia de projecte en relació a l’emplaçament i les preexistències. Fins a 40 punts.
Valoració: Es valorarà la qualitat arquitectònica global, en el seu conjunt, de les
actuacions seleccionades declarades pels candidats, concretament pel que fa a la
qualitat dels espais, el disseny formal. Fins a 10 punts per cada intervenció
realitzada.

d) Documentació: Experiència dels/de les autors/res en la redacció de projectes executius
similars, dissenyats i executats. Fins a 30 punts.
Valoració: Per equipaments de biblioteques o equipaments culturals comunitaris,
amb un PEM fins a 600.000 €, 7.5 punts per obra projectada i executada.
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9.- Criteris d’adjudicació:

Per equipaments de biblioteques o equipaments culturals comunitaris, amb un PEM
fins a 300.000 €, 5 punts per obra projectada i executada.
Per altra tipus d’equipaments comunitaris, amb un PEM fins a 300.000 €, 2.5 punts
per obra projectada i executada.
e) Documentació: Encert en l’estratègia de projecte, el pla de treball i la incorporació de
criteris de sostenibilitat en obres ja realitzades. Fins a 30 punts.
Valoració: Per la claredat en la formulació del projecte i el pla de treball 20 punts.
Per cada projecte amb qualificació energètica A o equivalent 2.5 punts. Per cada
obra realitzada amb qualificació energètica B o equivalent 1 punts.
Es contemplen dues modalitats de participació que queden ben explicitades a la clàusula onzena.
f)

La Modalitat A requereix als participants presentar dos DIN A3 horitzontals a una cara,
amb escrits i fotos, explicant una o vàries intervencions realitzades (fins un màxim de 4)
en nom propi en un edifici d’una Biblioteca o que en contingui una, també breu currículum
professional d’obres similars que continguin un espai de biblioteca, d’acord als criteris de
valoració abans esmentats. El primer A3 pels projectes i obres (amb un màxim de 4); i el
segon A3 per la documentació escrita i curricular

g) La Modalitat B (AMB LEMA) requereix als participants presentar dos DIN A3 horitzontals a
una cara, amb una primera proposta estratègica dibuixada o escrita de la idea sobre
l’objecte del contracte i de forma anònima. El primer A3 per la idea estratègica i el
segon A3 per la documentació escrita.
Els criteris de qualitat arquitectònica definits anteriorment, permeten detectar la vàlua
professional de les persones participants i en concret, els seus coneixements sobre l’objecte del
contracte, de conformitat amb el que preveu a l’article 18 de la Llei 12/2007 d’arquitectura de
Catalunya. En un cas, acreditant l’èxit en una intervenció prèvia similar, i en l’altre, acreditant la
seva capacitat i encert per abordar el projecte que es vol adjudicar en el present procediment.

II.

Criteris d’adjudicació

a. Qualitat arquitectònica de la proposta pel què fa al disseny formal i compositiu de l’edifici.
Qualitat i accessibilitat dels espais. Fins a 30 punts.
Valoració: Es valorarà la qualitat de la proposta i la representativitat de la mateixa en el conjunt
de la ciutat.
b. Adaptació de la proposta al programa i criteris funcionals establerts als plecs de prescripcions
tècniques. Fins a 40 punts.
Valoració: Es valorarà l’adequació de la proposta al del programa funcional proposat, tant per la
biblioteca en relació al model XNM dels espais bibliotecaris de la nova Biblioteca de Súria, com pel
centre cultural i expressament, la relació entre els dos usos.
c. Relació del nou edifici amb l’entorn urbà. Fins a 10 Punts
Valoració: Es valorarà la integració a l’entorn amb la trama urbana i el paisatge de les hortes, de
manera que aconsegueixi ser un referent urbà.
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Per a la Fase 2 del concurs i per tant, per a la seva adjudicació, les propostes es presentaran
(AMB LEMA) en suport rígid de tres DIN A1 verticals a una cara amb suport cartró pluma de 6 mm,
i es valoraran així:

d. Simplicitat i racionalització en la solució estructural de la proposta en quant a materials,
sistemes i solucions constructives que permetin reduir els terminis de construcció i els costos de
manteniment. Fins a 5 punts.
Valoració: Es valorarà la proposta del disseny estructural, en relació a la qualitat del terreny, la
facilitat constructiva i rapidesa en l’execució i, si cal, la possibilitat de reutilització en cas de
deconstrucció.
e. Estratègies i solucions per un consum energètic mínim de l’edifici, que sigui viable tècnicament
i s’ajusti al cost previst. Fins a 5 punts:
o

Integració dels sistemes actius i passius d’estalvi energètic a la composició i
disseny de l’edifici.

o

Solucions constructives pel conjunt de l’edifici que garanteixin la màxima
sostenibilitat i eficiència energètica amb la utilització de materials inerts i/o de
reciclatge, amb mínims valors de transmitància tèrmica en tancaments, estudi
d’aprofitament d’il·luminació natural, utilització de sistemes passius d’aïllament
tèrmic i protecció solar i que siguin compatibles amb el compliment dels criteris de
rendiment, manteniment, durabilitat, fiabilitat, economia i seguretat.

Valoració: Es valoraran totes les mesures d’estalvi energètic de sistemes passius proposats.
f. L’elecció i motivació dels sistemes d’aprofitament d’energies renovables o alternatives com a
fonts d’energia de les instal·lacions de l’edifici, amb criteris d’estalvi energètic, sostenibilitat
ambiental, rendiment, manteniment, durabilitat, fiabilitat, economia. Fins a 5 punts.
Valoració: Es valoraran totes les mesures d’estalvi energètic proposades amb la incorporació
d’energies renovables, tendint a un consum energètic gairebé nul NZEB
g. Estratègies i solucions per assolir un menor cost de manteniment de l’edifici. Fins a 5 punts.

Els articles 184.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 18.2 de la
Llei 12/2007, de 6 de juliol, d’arquitectura de Catalunya, recullen que en els concursos de
projectes, la valoració de les propostes es referirà a la qualitat de les mateixes, i els seus valors
tècnics, funcionals, arquitectònics, culturals i mediambientals. Efectivament ,els criteris
d’adjudicació proposats van tots ells referits als aspectes recollits als texts legals esmentats i
garanteixen l’elecció de la proposta tècnica de més qualitat.
10.- Jurat
Es constituirà el Jurat de conformitat amb allò previst a l’article 187 de la LCSP i també de
conformitat amb el previst als articles 14 i 18 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’Arquitectura de
Catalunya, que comptarà amb dos terços dels seus components que disposin de la titulació
necessària per a concórrer al present concurs, un dels quals, serà designat des de la Borsa de
Jurats del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
La composició del Jurat serà la que segueix:


President: L’ Alcalde de l’Ajuntament de Súria.



Vocals:

Un/a Regidor/a – delegat/da de l’àrea.

L’Arquitecte municipal.

El Tècnic de cultura.

Quatre Arquitectes integrants de la borsa de Jurats del COAC.

Un/a Arquitecte del Servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona.
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Valoració: Es valorarà la viabilitat tècnica i la relació entre el cost de l’obra i la minimització dels
costos de manteniment de l’equipament en el seu conjunt



Secretari: El de la Corporació.

11.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 35 dies naturals a comptar des del dia següent de
l’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea.
b) Arxius a presentar: En funció de la modalitat a la qual es presenta, d’acord amb la clàusula
onzena, presentació de documents i de proposicions del plec de clàusules administratives
particulars del contracte
c) Presentació d’ofertes: Sobre físic. D’acord amb allò que preveu la disposició addicional
15a, apartat tercer, de la LCSP, considerant la documentació física que han d’aportar els
participants durant el procediment de contractació, la presentació d’ofertes no es farà per
mitjans electrònics
a) Presentació d’oferta: única per no divisió en lots
b) S’accepta la facturació electrònica: Sí
c) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
12.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Súria
b) Obertura: Es realitzarà pel Jurat, d’acord amb l’apartat H del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives particulars del contracte
13.- Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: Català i castellà
14.- Recurs especial en matèria de contractació
És d’aplicació el recurs especial en matèria de contractació
15.- Recurs contenciós administratiu:
a) Òrgan competent en procediment de recurs: Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona
b) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes 111 (08075) Barcelona
c) Termini: 2 mesos a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació al
perfil de contractant
16.- Altres informacions:
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: No

L’Alcaldessa Accidental
Olga Tena Martín
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DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE

